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RESUMO 

Esta tese apresenta uma configuração em que, numa rede social regida pelo princípio da 

ligação preferencial, nós periféricos buscam inflacionar artificialmente seus índices de 

centralidade, medida pelo grau de entrada, por meio do privilégio temporário da reciprocidade 

de ligações com outros nós periféricos. Para construir este cenário, criou-se uma rede com as 

características de uma rede acadêmica de citações entre artigos, em que os nós são artigos 

publicados por um conjunto de periódicos, e as ligações entre eles são as citações que cada 

artigo faz a outros artigos existentes. Esta rede foi condensada em outra, na qual os nós são os 

periódicos aos quais cada artigo da primeira rede está associado, e as ligações são o total de 

citações que os artigos de um periódico faz aos artigos de cada outro periódico. Implementou-

se um método de simulação computacional, no qual, durante alguns ciclos, foram 

manipulados parâmetros relacionados à quantidade total de ligações (citações) entre 

periódicos periféricos, de forma a induzir os efeitos desejados de reciprocidade periférica, 

alterando a lógica de direcionamento de citações pela atribuição de maior probabilidade para 

que artigos de outros periódicos periféricos recebessem ligações, afastando-se da lógica da 

ligação preferencial, porém sem alterar qualquer outra característica intrínseca que 

representasse a capacidade de um artigo ou periódico atrair novas ligações. Chamou-se esta 

alteração da lógica de alocação de ligações entre periódicos periféricos de Comportamento 

Estratégico. Observou-se que o Comportamento Estratégico é capaz de trazer benefícios de 

centralidade medida por grau para aqueles periódicos em que ele foi induzido, e prejuízos 

para os demais periódicos periféricos, porém não é suficiente para que eles saiam do quartil 

periférico de centralidade a que pertenciam antes da manipulação dos efeitos. Além disso, 

observou-se que, na ausência de elementos que alterem a capacidade intrínseca de atração de 

ligações de um periódico, a interrupção do Comportamento Estratégico levou aos níveis 

anteriores de centralidade. Também se observou que o Comportamento Estratégico acarretou 

em alterações de centralidade medida por autovetor estatisticamente significativas, porém não 

esperadas, mas que, após sua interrupção, esta retornou aos patamares anteriores à indução 

dos efeitos. 

Palavras-chave: Redes sociais, análise de redes, redes de citações acadêmicas, centralidade, 

reciprocidade, centro-periferia, ligação preferencial, simulação, métodos computacionais. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This thesis presents a configuration in which, in a social network ruled by the preferential 

attachment principal, peripheral nodes seek to artificially boost their in-degree centrality, by 

temporarily privilege to reciprocity with other peripheral nodes. To build on this setting, it 

was created a network similar to the network of citations between academic articles, where 

the nodes are the articles published by a set of academic journals, and the links are the 

citations that each one makes to others existing articles. This network was then condensed 

into another, where the nodes are the journals to which each article is associated, and the links 

are the sum of citations the articles inside one journal does to articles inside each other 

journal. A computational simulation method was implemented, where, during some cycles, 

the parameters related to the total quantity of links between peripheral journals were 

manipulated, so that the effects of peripheral reciprocity were induced, changing the logic of 

targeting citations, increasing the probability to receive links for articles published in other 

peripheral journals, deviating from the preferential attachment logic, but without changing 

any other intrinsic characteristics that could represent the capacity to attract new links. This 

deviation from the standard preferential attachment logic of link attribution between 

peripheral nodes was called Strategic Behavior. It was observed that Strategic Behavior can 

bring in-degree centrality benefits for those journals to which it was induced, and losses to the 

others peripheral journals, but it’s not enough to make them leave the peripheral centrality 

quartile to which they belonged before parameters manipulation. Besides, it was observed 

that, in the absence of elements that could modify its intrinsic capacity of new links attraction, 

the Strategic Behavior interruption takes the in-degree centrality of a peripheral journal back 

to levels observed before. It was also observed that Strategic Behavior caused not expected 

statistically significant variations in the centrality measured by eigenvector, but there were no 

return to previous levels after it’s interruption. 

Keywords: Social Networks, Network Analysis, citation networks, centrality, reciprocity, 

center-periphery, preferential attachment, simulation, computational methods. 
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1 INTRODUÇÃO 

A abordagem de redes amplia a perspectiva da análise das organizações para além 

das visões tradicionais que colocam o foco da análise sobre a indústria ou sobre as firmas 

individualmente, ao trazer à tona aspectos revelados pelo reconhecimento da influência das 

redes interorganizacionais em que elas estão inseridas. 

A teoria de redes vem recebendo atenção há algum tempo nos estudos 

organizacionais, ajudando a construir um arcabouço teórico que explica como e por que as 

organizações se engajam em relacionamentos umas com as outras. A criação de laços 

interorganizacionais é fonte de oportunidades, informações e recursos compartilhados, e 

permite que as organizações lidem com as restrições externas. Neste sentido, é de 

fundamental relevância compreender os padrões de associações que são feitas pelas firmas, 

com o intuito de alcançar seus objetivos estratégicos, assim como a dinâmica destas ligações e 

as restrições impostas a elas. 

Os estudos organizacionais aderentes à abordagem de redes inicialmente buscaram 

explicar o comportamento das organizações a partir da sua imersão em redes sociais. 

Demonstrou-se que a estrutura social afeta a vida econômica, na medida em que as transações 

econômicas estão inseridas no contexto das ligações sociais dos agentes e são por elas 

afetadas (GRANOVETTER, 1973, 2009; POLANYI, 2012). Porém, os estudos pioneiros 

consideravam a rede formada como resultado da ação de fatores exógenos (PFEFFER; 

SALANCIK, 1981). 

Mais recentemente, estudos buscaram entender a dinâmica da formação destas redes, 

explicando como as organizações escolhem com quem estabelecer relacionamentos. Os laços 

criados pelas organizações refletem a busca por benefícios de diversas naturezas: 

informacionais, relacionais, estruturais e de reputação. A imersão em redes 

interorganizacionais afeta o desempenho e as decisões dos atores envolvidos, representando 

fontes de oportunidades e permitindo alcançar melhores desempenhos individuais (GULATI; 

GARGIULO, 1999; GULATI; NOHRIA; ZAHEER, 2000; PALLOTTI; LOMI, 2011). 

Os benefícios da imersão em redes traz como consequência uma tendência à 

reprodução da estrutura de ligações interorganizacionais (GULATI; GARGIULO, 1999). As 

firmas mais centrais gozam de maiores benefícios, decorrentes de sua posição na estrutura, 
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exercendo maior poder de atração, o aumenta a tendência a receberem mais ligações. Até o 

momento, as pesquisas mostram que há efeitos significativos relacionados à assimetria 

estrutural, que impõe desafios enormes às firmas mais periféricas, na busca por alcançarem 

posições centrais mais favoráveis e maior relevância competitiva (AHUJA; POLIDORO JR.; 

MITCHEL, 2009; GULATI; GARGIULO, 1999; GULATI; NOHRIA; ZAHEER, 2000; 

GULATI, 1995, 1998). 

Este efeito pode ser generalizado para diversos outros tipos de redes, não apenas 

aquelas formadas por organizações, e é conhecido como ligação preferencial
1
. Segundo este 

princípio, nós muito conectados têm maior probabilidade de influenciar o comportamento de 

novos nós da rede, no sentido de que a probabilidade de ligação futura de um nó muito 

conectado é superior a de nós menos conectados, o que faz com que novos elementos de uma 

rede tendam a se conectar, com mais probabilidade, a elementos muito conectados 

(BARABÁSI; ALBERT, 1999; EASLEY; KLEINBERG, 2010). 

Muito embora a dinâmica de evolução de redes organizacionais possa ser afetada por 

eventos que reforcem ou enfraqueçam a estrutura em que as firmas estão inseridas 

(MADHAVAN; KOKA; PRESCOTT, 1998) ou por mudanças radicais de natureza 

tecnológica (AHUJA, 2000), não se encontram na literatura referências a pesquisas que tratem 

do caso em que esta lógica de crescimento seja subvertida, alterada ou afetada, momentânea 

ou permanentemente. Uma das possíveis situações teóricas em que a lógica da ligação 

preferencial é subvertida é quando a formação de uma ligação adicional dependa 

exclusivamente da ação de apenas um dos nós envolvidos, com um custo virtualmente nulo 

para ambos os participantes e sem a ocorrência dos efeitos do monitoramento social exercido 

pelos demais componentes da rede. 

Alterações e subversões ao princípio da ligação preferencial podem gerar alterações 

profundas, tanto transitórias quanto permanentes, na dinâmica das redes em que as 

organizações estão inseridas. Especificamente, o Comportamento Estratégico analisado neste 

estudo trata do efeito de reciprocidade entre nós periféricos, ou seja, a criação de novos laços 

entre nós periféricos respondendo positivamente à criação de laços anteriores entre eles, 

aumentando a representatividade das ligações entre dois nós específicos em relação aos 

demais e afastando-se da lógica da ligação preferencial. 

                                                 

 
1 Tradução livre do termo preferential attachment. 
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Para construir sobre esta situação, escolheu-se adotar uma análise sobre uma rede 

artificialmente criada, que simula a estrutura decorrente das ligações entre artigos acadêmicos 

a partir das citações existentes neles. A escolha da rede de citações se justifica por diversos 

aspectos. Em primeiro lugar, por que os problemas inerentes a ela, além de relevantes por si, 

são aderentes à situação descrita anteriormente. Estudos sobre redes de citações são usuais e 

vários insights podem ser trazidos desta análise para o contexto das organizações. 

Contextualiza-se o problema no campo da Sociologia da Ciência, cuja fundação é 

atribuída a Robert Merton (BARNES, 1972), pela sua descrição da ciência como um sistema 

social. Alinhado com o trabalho de Ziman (1979), identificam-se as pressões atuantes sobre os 

diversos atores presentes neste contexto: os pesquisadores, os institutos e departamentos de 

pesquisa, os órgãos de fomento, os governos e os próprios periódicos onde os artigos são 

publicados. Observa-se que o desenvolvimento da ciência e do conhecimento espalha-se para 

além dos limites tradicionalmente estabelecidos, confinados entre os grandes centros 

acadêmicos do mundo desenvolvido, para países em desenvolvimento como China, Índia, 

Rússia, Irã, Brasil e outros. Nestes contextos, os principais atores que compõem as redes 

científicas buscam alcançar a relevância e o reconhecimento pelos pares, assim como 

incrementar seus resultados e retornos. Grandes desafios são impostos para que tais atores, 

nós periféricos na rede mundial do desenvolvimento científico, consigam chegar ao centro. 

Além das justificativas conceituais, a escolha da rede de citações tem um caráter 

eminentemente prático e metodológico, tratando-se de estudos empíricos. A partir dos dados 

dos sistemas de comunicação e informação acadêmica disponíveis, a rede de citações é 

altamente acessível. Além disso, esta é uma das poucas redes sociais em que informações 

abundantes podem ser obtidas com precisão e clareza (NEWMAN, 2001b). 

O presente estudo não tem caráter empírico, porém seus resultados devem ser 

confrontados com redes acadêmicas reais, que podem ser obtidas a partir de pesquisas sobre 

os principais provedores destes dados, como o Web of Knowledge (WoK), da Thomson 

Reuters, o Scopus, da Elsevier, e o Google Acadêmico, do Google por exemplo. 

Para construir sobre as hipóteses traçadas, criou-se uma rede semelhante a uma rede 

de citações acadêmicas, por meio de uma simulação computacional, baseada em algoritmos 

clássicos usados anteriormente (BIANCONI; BARABÁSI, 2001; PRICE, 1976). Sobre a rede 

criada, são impostas regras de decisão para o processo de ligação entre os artigos, chamadas 

de Comportamento Estratégico, que privilegiam a reciprocidade entre periódicos periféricos 
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durante um período. Os parâmetros que regem estas regras estão relacionados à probabilidade 

de um periódico periférico adotar o Comportamento Estratégico (estes periódicos são 

chamados, no escopo deste trabalho, de Periódicos Estratégicos), à probabilidade de um artigo 

publicado por um Periódico Estratégico conter citações cujo processo de alocação é regido 

pelo Comportamento Estratégico (estes artigos são chamados de Artigos Estratégicos), e à 

probabilidade de uma citação específica de um Artigo Estratégico ser direcionada a partir das 

regras do Comportamento Estratégico (as citações assim definidas são chamadas de Citações 

Estratégicas).  

A partir dos resultados gerados pelas rodadas de simulação, avaliaram-se os efeitos 

da reciprocidade e a influência de cada parâmetro sobre a centralidade dos nós – tanto os 

envolvidos no Comportamento Estratégico quanto os demais nós periféricos. Consideraram-se 

dois tipos de medida de centralidade neste estudo. A primeira mede a centralidade de grau dos 

periódicos, e foi computada de maneira semelhante ao Fator de Impacto, que é calculado e 

divulgado pela Thomson Reuters e amplamente usado para avaliação acadêmica, servindo de 

proxy para este. A segunda indica a centralidade medida por autovetor, e serve como uma 

medida do prestígio dos periódicos, computada de forma semelhante ao Eigenfactor, também 

calculado e divulgado pela Thomson Reuters
2
. 

Como esperado, foram percebidos efeitos estatisticamente significantes dos 

parâmetros que regulam o Comportamento Estratégico sobre a centralidade de grau dos 

periódicos estratégicos. Porém, diferentemente do esperado, estes parâmetros também 

produziram efeitos estatisticamente significantes sobre a centralidade medida por autovetor. 

Além disso, concluiu-se que a quantidade de periódicos envolvidos com o Comportamento 

Estratégico tem pouca ou nenhuma influência sobre a centralidade. Por sua vez, a proporção 

de citações usadas por eles para aumentar a reciprocidade entre periódicos periféricos, 

materializada pela combinação da quantidade de artigos e da quantidade de citações dentro 

deles que são usados com esta finalidade, apresentou influência significante, e mais, notou-se 

que os efeitos são crescentes e diferenciadores. Ou seja, quanto maior a proporção de artigos e 

citações usados para fomentar a reciprocidade entre os periódicos periféricos e inflacionar 

artificialmente a centralidade, maiores os benefícios para aqueles que usam esta estratégia e 

maiores os prejuízos relativos para os que não a usam. Porém, observou-se que os ganhos 

estimados não são capazes de levar um periódico periférico mediano a um quartil superior de 

                                                 

 
2 Mais à frente neste trabalho, são explicados detalhadamente os usos e cálculos destas medidas. 
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centralidade, ou seja, mesmo usando a estratégia de aumento de reciprocidade com seus pares, 

um periódico periférico muito dificilmente deixará esta condição. Ainda assim, é possível se 

esperar que as diferenças percebidas entre aqueles que adotam e não adotam o 

Comportamento Estratégico possam fazer com que haja uma propensão crescente à adoção, 

deflagrando um comportamento generalizado de incentivo artificial à reciprocidade entre os 

periódicos estratégicos. Não obstante, tal qual esperado, observou-se que os efeitos sobre a 

centralidade de grau são transitórios. Ou seja, após cessar o Comportamento Estratégico, os 

periódicos periféricos passaram aos níveis de centralidade observados anteriormente, antes do 

início da estratégia. Tendo em vista que, no modelo de simulação usado neste estudo, não 

houve manipulação dos parâmetros característicos dos periódicos relacionados à sua 

qualidade (que, entre outros aspectos, está ligado a sua reputação acadêmica)
3
, e que a 

atratividade de um periódico variou exclusivamente em função da quantidade de citações que 

seus artigos recebiam, concluiu-se que a estratégia de reciprocidade só será capaz de induzir 

ganhos permanentes na atratividade de um periódico caso os benefícios transitórios auferidos 

se traduzam em algum ganho perene de qualidade, que os faça atrair e publicar artigos cada 

vez mais capazes de, por si, receberem muitas citações. Por outro lado, diferentemente do 

esperado, os efeitos observados sobre a centralidade medida por autovetor não retornaram aos 

patamares anteriores, indicando que a dinâmica desta medida deve ser analisada em estudos 

específicos, abrindo um espaço para pesquisas futuras. Finalmente, concluiu-se que o índice 

de reciprocidade entre periódicos, que mede a proporção das citações feitas pelos artigos de 

um periódico que são correspondidas por artigos publicados nos periódicos por eles citados, é 

um indicador capaz de estimar os efeitos de variação de centralidade de grau de um periódico 

periférico. 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos, além desta introdução. No segundo 

capítulo, apresentam-se alguns conceitos relacionados à teoria e à análise de redes. São 

descritos alguns trabalhos aplicados aos estudos das organizações que se utilizam desta teoria 

e destas técnicas de análise. No terceiro capítulo, é feita uma descrição da rede de citações 

acadêmicas, contextualizando-a no campo da Sociologia da Ciência. A partir da descrição do 

processo científico e de suas características e tendências mais marcantes, são feitas algumas 

suposições sobre como o comportamento dos agentes deste processo influenciam as 

características dos periódicos científicos. Construindo a argumentação acerca da 

                                                 

 
3 Neste estudo, a “qualidade” de um periódico foi sintetizada em um parâmetro chamado fitness. Mais à frente 

são explicados este e todos os demais parâmetros do modelo de simulação. 
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reciprocidade entre periódicos periféricos, são estabelecidas as hipóteses de pesquisa. O 

quarto capítulo apresenta as considerações metodológicas, descrevendo detalhadamente o 

modelo de simulação, os parâmetros usados e a lógica da sua manipulação e os dados obtidos. 

No quinto capítulo, são descritos os modelos de análise, e apresentados e discutidos os 

resultados obtidos. O sexto capítulo traz as conclusões e sugestões para estudos futuros, com 

base nos resultados e análises. Além disso, o projeto apresenta oito anexos, com informações 

relevantes e adicionais a respeito de elementos conceituais abordados ao longo do texto, assim 

como os dados obtidos e o ambiente computacional usado no processo. O Anexo 1 traz 

conceitos sobre medidas de posição e centralidade em redes sociais. O Anexo 2 apresenta uma 

abordagem histórica e descritiva sobre o Fator de Impacto, em que são apresentadas a 

definição e a forma de cálculo deste índice, assim como as críticas que ele recebe e as 

alternativas existentes para suprir suas deficiências como meio para avaliação acadêmica. O 

Anexo 3 aborda o método de simulação baseada em agentes. Os Anexos Anexo 4, Anexo 5 e 

Anexo 6 trazem descrições dos dados obtidos na simulação. Os quadros com os resultados dos 

modelos de regressão alternativos aos que foram usados são apresentados no Anexo 7, 

enquanto que, finalmente, são apresentadas, no Anexo 8, as características dos ambientes 

computacionais e dos softwares usados. 
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2 ANÁLISE DE REDES E ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 

Em diferentes áreas do conhecimento, como física, biologia e ciências sociais, entre 

outras, uma vasta gama de sistemas podem ser representados por componentes ligados em 

pares, formando redes de elementos interconectados.  

Diversas abordagens analisam características dos elementos individuais que 

compõem os sistemas, ou a natureza das conexões ou interações entre eles. Por seu lado, a 

análise de redes estuda a estrutura formada por estas ligações e o padrão de conexões entre os 

elementos do sistema, e vai além das demais abordagens, permitindo estudar os efeitos da 

estrutura e do padrão das conexões sobre o comportamento dos elementos do sistema 

(NEWMAN, 2010). 

Uma rede social é composta por um conjunto de pessoas ou grupos de pessoas que 

apresentam algum tipo de interação social com alguns ou todos os outros componentes 

(NEWMAN, 2001a). Muito antes do termo “rede social” ser associado quase exclusivamente 

a serviços virtuais como o Facebook , LinkedIn e similares, os sociólogos estabeleceram uma 

longa tradição de estudos quantitativos empíricos de análise de redes sociais. A fundação 

deste campo normalmente é atribuída ao psiquiatra Jacob Moreno, e seu estudo da dinâmica 

de interações sociais em grupos de pessoas, datado de 1930 (NEWMAN, 2010, p. 36). 

Uma das principais preocupações quando se analisam fenômenos modelando-os 

como estruturas de redes é a identificação dos nós mais importantes que as compõem – ou, em 

outras palavras, quais são os nós mais centrais – e suas características. A posição e a 

centralidade são o foco de análise de uma grande quantidade de estudos baseados na teoria de 

redes. 

Existem diversas maneiras de se definir a importância de um nó em uma rede e, 

consequentemente, diversas medidas de posição e centralidade, que devem ser aplicadas de 

acordo com os processos e fluxos para os quais são designadas (BORGATTI, 2005; 

FREEMAN, 1979). O Anexo 1 apresenta um resumo de algumas medidas clássicas de 

posição e centralidade. 

As medidas de posição e centralidade são tradicionalmente usadas em estudos 

organizacionais. Duas firmas são estruturalmente equivalentes quando exibem padrões 
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semelhantes de relacionamentos, ou seja, na medida em que estejam conectados aos mesmos 

terceiros elementos (WHITE; BOORMAN; BREIGER, 1976). Gnyawau e Madhavan (2001) 

desenvolveram um modelo multinível conceitual sobre como as propriedades estruturais das 

firmas, assim a estrutura das redes às quais elas pertencem, influenciam o fluxo de ativos, 

informações e status pelos membros da rede. Pallotti e Lomi (2011) mostraram que a 

equivalência estrutural afeta o desempenho organizacional nos aspectos diretamente 

influenciados pela concorrência. 

A abordagem de redes permite ir além daquelas que adotam uma visão 

individualizada das organizações como entidades autônomas, que buscam alcançar condições 

para construir vantagem competitiva. Por meio dela, compreende-se uma organização como 

parte de um intrincado emaranhado de relações cooperativas e competitivas com outras 

organizações, expandindo as visões tradicionais de análise organizacional (GULATI; 

NOHRIA; ZAHEER, 2000). 

As organizações criam laços entre si para terem recursos e capacidades que as 

permitam lidar com as restrições externas. Estes laços as inserem em redes que influenciam 

profundamente suas decisões e seus desempenhos (GULATI; NOHRIA; ZAHEER, 2000) e 

representam para elas fontes de oportunidades, informações e recursos compartilhados. Com 

isso, buscam conjuntamente obter melhor desempenho individual (PALLOTTI; LOMI, 2011), 

por meio do fluxo de ativos, informações e status. Ativos envolvem recursos como dinheiro, 

equipamentos, tecnologia e habilidades organizacionais que fluem entre os parceiros. 

Informações incluem informação e tecnologia coletadas pelas organizações conectadas, a 

respeito de intenções competitivas, estratégia e recursos, e existem mesmo na ausência do 

fluxo de ativos. Status representam fluxos de legitimidade, poder, reconhecimento e 

reputação, no sentido das firmas de alto status para as de menor status a elas conectadas 

(GNYAWAU; MADHAVAN, 2001). 

O conceito de imersão social (GRANOVETTER, 1973, 2009; POLANYI, 2012) está 

associado à ideia de que a estrutura social – em outras palavras, a estrutura das redes em que 

uma entidade está inserida – afeta a vida econômica
4
. Em termos teóricos, ideia de imersão 

está ligada à existência de nós vizinhos comuns aos nós que compõem um determinado laço 

                                                 

 
4 Em certa medida, este conceito foi uma decorrência dos trabalhos de Granovetter (1973), sobre os tipos de 

laços que unem dois elementos em uma rede social, e de Polanyi (2012). A partir daí, ampliando o conceito 

usado por Polanyi (2012), Granovetter (2009) elaborou o conceito de imersão para explicar a maneira como as 

transações econômicas estão inseridas no contexto das ligações sociais dos agentes e por elas são afetadas. 
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(EASLEY; KLEINBERG, 2010). Diversos autores propuseram desdobramentos a este 

conceito, identificando nele diversas dimensões
5
. 

Analisando a formação de alianças estratégicas entre organizações, Gulati e Gargiulo 

(1999) verificaram que o histórico de alianças prévias entre duas firmas (imersão relacional) 

influencia positivamente a chance de surgimento de novas alianças entre elas. Concluíram 

ainda que as organizações mais centrais estão sujeitas a um efeito mais significativo de 

homofilia
6
, pois a probabilidade de formação de alianças envolvendo firmas centrais (imersão 

posicional) é maior que para firmas periféricas – estas, quando entram em alianças, 

tipicamente se associam a firmas centrais
7
. 

Ahuja, Polidoro Jr. e Mitchel (2009) investigaram os efeitos da equivalência e da 

assimetria estrutural sobre o padrão de formação de parcerias entre organizações. Os autores 

mostraram que firmas mais imersas na estrutura da rede têm, inicialmente, maior 

probabilidade de formar alianças, porém esta probabilidade é influenciada negativamente pelo 

grau de centralidade combinada entre as firmas participantes de ligações potenciais. Ou seja, 

firmas com maior grau de centralidade combinada apresentam menor probabilidade de 

formação de alianças. Assim, é possível que existam incentivos para que as firmas mais 

imersas estabeleçam ligações com firmas periféricas. Estas, por sua vez, apresentam maior 

probabilidade de firmar parcerias estratégicas com firmas mais centrais, que, nestes casos, 

sustentam uma posição mais favorável nos termos das alianças. As firmas periféricas, 

portanto, aceitariam termos menos favoráveis a elas como forma de buscar alcançar os 

                                                 

 
5 Ainda que se reconheça a importância da argumentação de Granovetter para que as abordagens sociológica e 

econômica tenham sido introduzidas conjuntamente na teoria das organizações, o conceito de imersão por ele 

proposto passou a ser “usado para referir-se de maneira ampla à natureza contingente da ação econômica5” 

(Uzzi, 1997, p. 36), refletindo em si diversos aspectos e carecendo de uma melhor definição teórica. 
6 O conceito de homofilia é um dos principais tópicos relacionados à associação entre nós em uma rede. Ele 

traduz a ideia de que a associação entre dois agentes é tão mais provável quanto maior for a semelhança entre 

suas características de interesse (EASLEY; KLEINBERG, 2010; NEWMAN, 2010). Por este princípio, 

diferenças sociais se traduzem em distância em termos de ligações na rede. Agentes que dependam de 

características de rede para se estabelecerem obedecerão a certas dinâmicas que se definem conforme ocorrem 

as interações com outros agentes (MCPHERSON; SMITH-LOVIN; COOK, 2001). Os dois mecanismos que 

fundamentam a homofilia são chamados de seleção – quando as características são predefinidas e influenciam a 

formação da rede; e influência social – quando as características das ligações sociais existentes influenciam as 

características dos atores (EASLEY; KLEINBERG, 2010).  
7 Gulati e Gargiulo (1999) identificaram três dimensões de imersão, responsáveis por diferentes tipos de 

informações e influências sobre a dinâmica da criação de laços numa rede. Estas dimensões foram chamadas de 

imersão estrutural, relacional e posicional. A imersão estrutural captura a estrutura vizinha aos dois nós de um 

laço, e tem a ver com os vizinhos comuns que eles compartilham, assemelhando-se, portanto, à definição de 

Easley e Kleinberg (2010), apresentada anteriormente. Já a imersão relacional tem a ver com o histórico de 

laços entre dois nós, aproximando-se do conceito de força dos laços proposto por Granovetter (1973). Por fim, 

a imersão posicional tem a ver com a centralidade dos nós componentes do laço na rede como um todo e com 

os benefícios por ela trazidos. 
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benefícios imediatos decorrentes da ligação com parceiros mais imersos, apesar das restrições 

estratégicas posteriores impostas por estas associações (AHUJA; POLIDORO JR.; 

MITCHEL, 2009). 

A existência de vizinhos comuns a dois nós, que é traduzida pelo conceito de imersão 

estrutural, aumenta a chance de que estes nós venham a se ligar (GULATI; GARGIULO, 

1999; GULATI, 1995). Além disso, a imersão estrutural proporciona os benefícios do 

monitoramento social, já que o receio da imposição de sanções pelos vizinhos comuns inibe o 

surgimento de comportamento oportunista. Os efeitos do monitoramento social são 

percebidos mais intensamente em situações em que os parceiros têm mais incentivos para 

agirem oportunisticamente, como no caso de ligações entre nós com grande assimetria 

posicional (POLIDORO JR.; AHUJA; MITCHEL, 2011). 

Porém, em situações em que os efeitos do monitoramento social não são percebidos 

pelos componentes da estrutura, é possível que haja surgimento de comportamento 

oportunista que afete a lógica de ligação entre nós, distanciando-se da ligação preferencial. A 

próxima seção descreve uma configuração de rede social em que é possível vislumbrar esta 

condição. 
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3 A REDE DE CITAÇÕES ACADÊMICAS 

Desde que Price (1965) descreveu a natureza da rede global de artigos científicos, 

diversos estudos têm sido realizados tomando como base as redes criadas a partir de 

informações coletadas sobre produção acadêmica e colaboração científica
8
. Neste capítulo, 

apresentam-se aspectos gerais sobre o contexto acadêmico e como isto se reflete nas redes 

formada pelas citações entre artigos acadêmicos. Em seguida, são analisadas as pressões 

típicas sofridas pelos principais atores encontrados no contexto do desenvolvimento do 

conhecimento científico e suas implicações sobre os padrões de citações entre artigos e 

periódicos. Por fim, elaboram-se argumentos a partir da análise teórica dos efeitos da 

reciprocidade entre periódicos periféricos. 

3.1 Aspectos gerais 

As redes acadêmicas são criadas a partir de enormes volumes de dados, disponíveis 

em bases de artigos e publicações científicas, em que a produção acadêmica é o laço entre 

autores e/ou entidades que a publicam ou a tornam disponível para consulta. As redes 

acadêmicas são atraentes para análise não apenas pela disponibilidade dos dados e pela 

precisão com que podem ser definidos os atores da rede e as características dos laços entre 

eles, mas também pela relevância dos problemas decorrentes de sua própria natureza 

(NEWMAN, 2001b).  

Robert Merton é considerado um dos pioneiros na descrição da ciência como um 

sistema social. Barnes (1972) atribui a ele a fundação do campo da sociologia da ciência. A 

evolução do conhecimento científico e sua transmissão são fortemente calcados no modelo de 

publicações acadêmicas em periódicos e congressos, com citações a trabalhos já realizados 

                                                 

 
8 Esta estrutura também é usada, por exemplo, para o cálculo do Número de Erdös (NEWMAN, 2001a). Este 

nome é uma homenagem a Paul Erdös, um prolífico matemático húngaro que viveu entre 1913 e 1996. Estima-

se que tenha publicado mais de 1.500 artigos sobre matemática, a maioria em parceria com outros autores. O 

Número de Erdös mede a distância, em termos de publicação, entre um matemático e Paul Erdös. Ao longo do 

tempo, Paul Erdös escreveu artigos em parceria com 511 matemáticos diferentes – estes têm Número de Erdös 

igual a um. Todos que escreveram algum artigo com um destes 511 matemáticos têm Número de Erdös igual a 

dois. Aqueles que escreveram artigos junto com estes últimos, possuem o número igual a três, e assim por 

diante. Quem jamais escreveu algum artigo com alguém que tenha alguma ligação com Paul Erdös tem Número 
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anteriormente, num processo incremental que proporciona o surgimento do consenso e 

propicia o caráter público da ciência (ZIMAN, 1979). Um artigo acadêmico, publicado em um 

determinado periódico, é escrito por um ou mais autores, ligados profissionalmente a uma 

instituição acadêmica. Cada artigo cita vários outros artigos, publicados em outros periódicos, 

escritos por um ou mais autores, de outras instituições acadêmicas.  

Estes relacionamentos, característicos do processo científico, permitem a criação de 

diversas redes. Dependendo do foco de análise, podem se considerar como vértices, por 

exemplo, os artigos, os periódicos onde são publicados, os autores e coautores ou as 

instituições acadêmicas envolvidas. No caso da rede de citações, os nós são os artigos 

acadêmicos, e os laços são as citações entre eles.  

O relacionamento em uma rede de citações tem um caráter direcional: uma citação 

identifica claramente o artigo que cita e o que é citado. Agrupando-se os artigos publicados 

em um mesmo periódico em um único vértice, a rede de relacionamentos entre artigos pode 

ser vista como uma rede entre periódicos, na qual as ligações apresentam um “peso” 

associado à quantidade de citações entre os artigos publicados em cada par de periódicos 

(ROSVALL; BERGSTROM, 2008). 

As citações cumprem diversas funções no processo científico. Elas servem para 

relacionar as teorias sobre as quais um trabalho se baseia, indicar o status de desenvolvimento 

do campo de pesquisa, estabelecer pontos de partida previamente aceitos para investigação e 

atribuir a devida importância a trabalhos relevantes. Conforme novos conhecimentos são 

produzidos e disseminados, as citações acadêmicas se investem de grande importância, não 

apenas como a documentação formalizada da origem e da evolução dos campos de pesquisa, 

mas como uma projeção de seu futuro (JUDGE et al., 2007; ZIMAN, 1979). 

Como em qualquer outro tipo de rede, nas redes acadêmicas é fundamental medir e 

avaliar a importância dos nós que as compõem – periódicos, autores, instituições acadêmicas, 

até mesmo países. Para esta finalidade, tradicionalmente tem sido usada uma ferramenta 

chamada análise de citações. Por meio dela, procuram-se calcular os indicadores que revelam 

a estrutura da rede e a importância relativa dos seus componentes, com base na quantidade de 

citações que os artigos recebem (e, consequentemente, os periódicos onde eles estão 

publicados). Os sistemas de análise de citações são poderosos e facilmente disponíveis, o que 

                                                                                                                                                         

 
de Erdös infinito. Mais informações em http://www.oakland.edu/enp/. 
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torna este tipo de medida atrativamente simples para realização de avaliação acadêmica 

(JUDGE et al., 2007; LEUNG, 2007). 

Para o cálculo da centralidade numa rede de citações, atualmente é bastante 

difundida a ideia de se usar um índice chamado fator de impacto, calculado pela Thomson 

Reuters. Porém, ainda que ubíquo em termos de seu uso, pelo fato do cálculo do fator de 

impacto considerar estritamente uma análise quantitativa de citações, este índice não é uma 

unanimidade em termos de seu ajustamento para a tarefa de avaliação da produção científica.  

O Anexo 2 apresenta detalhes sobre o histórico e a metodologia de cálculo do Fator de 

Impacto, assim como as principais críticas ao seu uso e as medidas alternativas existentes. 

A reputação acadêmica é considerada uma das principais moedas científicas 

(ZIMAN, 1979). Sua construção é um dos efeitos da prática de citações. Pesquisadores com 

trabalhos muito citados por seus pares, a princípio, dispõem de uma elevada reputação, uma 

vez que seus trabalhos, ao serem amplamente considerados nos estudos subsequentes, 

impactam positivamente o desenvolvimento científico. É de se esperar, portanto, que autores e 

artigos muito relevantes sejam mais citados que outros. 

No entanto, Merton (1968) identificou uma distorção neste processo, a qual 

denominou Matthew Effect (Efeito Mateus)
9
: mais reconhecimento é dado para trabalhos e 

autores que já tenham conseguido alcançar uma elevada reputação, enquanto que, para 

aqueles que ainda não tenham chegado a um certo nível, este reconhecimento é negado. Ou 

seja, a prática de se dar importância a quem, por seu mérito, já conquistou uma certa 

reputação percebida, apesar de ser esperada e até mesmo natural, quando aplicada ao contexto 

das citações acadêmicas, estabelece um padrão irregular de atribuição de crédito, já que a 

prática de citações não é regida apenas pela proximidade entre os assuntos tratados nos 

trabalhos citados e naquele onde é feita a citação. Além do aspecto óbvio de se usar as 

informações e resultados considerados mais relevantes e importantes, em parte isto acontece 

também porque os pesquisadores desejam que seus trabalhos sejam mais rápida e facilmente 

aceitos pela comunidade acadêmica, e assim as citações ganham um caráter de ferramentas de 

persuasão (GILBERT, 1977). 

O surgimento de novos nós numa rede acadêmica (ou seja, a publicação de novos 

artigos, cada um deles contendo citações a outros artigos) segue uma lógica consistente com 

uma tendência observada em diversos outros tipos de redes sociais, para o surgimento de leis 
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de potência
10

 e aderente ao princípio da ligação preferencial
11

 (NEWMAN, 2001b; PRICE, 

1965, 1976). Assim, artigos que tenham recebido mais citações têm maior probabilidade de 

receber outras novas citações.  Num nível de análise agregado, periódicos que tenham fator de 

impacto mais elevado tendem a ser considerados mais influentes e com isso fazer com que 

seus artigos recebam mais citações.  

Assim, as redes acadêmicas apresentam as condições para a observação de um caso 

particular de homofilia, em que as conexões são decorrentes do grau de ligação dos nós da 

rede. Isto propicia o surgimento de uma estrutura centro-periferia: um conjunto formado por 

poucos agentes (centro) que recebem uma quantidade desproporcional de ligações, 

convivendo com outro conjunto formado pelos demais agentes que recebem poucas ligações 

(periferia) (GOYAL; LEIJ; MORAGA-GONZALEZ, 2006; JACKSON, 2010; NEWMAN, 

2001b, 2010). 

No entanto, considerar que a probabilidade de recebimento de novas citações esteja 

atrelada simplesmente à quantidade de citações que um artigo já tenha recebido não 

possibilita explicar como novos artigos possam vir a ser citados. Na realidade, um novo artigo 

traz em seu bojo uma contribuição acadêmica, cuja relevância pode ser traduzida em 

qualidade intrínseca e influenciar a sua capacidade de atração de citações. No contexto deste 

trabalho, esta característica, que está associada a relevância acadêmica de um artigo e à sua 

capacidade de atração de novas citações, é chamada de fitness
12

, em consonância com 

Bianconi e Barabási (2001)
13

. 

                                                                                                                                                         

 
9 Referência ao versículo 25:29 do Evangelho de Mateus. 
10 As pessoas têm uma tendência bastante natural de tomarem decisões e adotarem comportamentos sob a 

influência de decisões e comportamentos de outras pessoas com quem elas se relacionam. Os feedbacks 

introduzidos na rede de relacionamentos por decisões correlacionadas ao longo de uma população fornecem as 

condições para que a distribuição das ligações dos nós siga aproximadamente uma lei de potência: a proporção 

de nós com determinado grau de ligação é proporcional ao inverso de uma potência deste grau. Ou seja, sendo 

𝑓(𝑘) a proporção de nós que apresentam grau k, teremos que 𝑓(𝑘) = 𝑎/𝑘𝑐, onde a é uma constante de 

proporcionalidade e c o expoente da lei de potência. Em termos práticos, esta característica significa que uma 

pequena parcela de nós vai deter uma quantidade muito grande de ligações, enquanto uma grande maioria dos 

nós será muito pouco densamente conectada (EASLEY; KLEINBERG, 2010; JACKSON, 2010; NEWMAN, 

2010).  
11 O efeito de ligação preferencial significa que a probabilidade de que um nó com grau ki receba novas ligações 

será dada por  𝑝𝑖 = 𝑚
𝑘𝑖

∑ 𝑘𝑗𝑗
 , onde m é uma constante de proporcionalidade (BARABÁSI; ALBERT, 1999). 

12 Fitness pode ser compreendido como uma competência intrínseca de um nó na concorrência para receber 

novas ligações. Assim, a probabilidade de que um nó com grau de entrada ki e fitness i atraia novas ligações 

será dada por  𝑝𝑖 = 𝑚
𝜑𝑖.𝑘𝑖

∑ 𝜑𝑗.𝑘𝑗𝑗
 , onde m é uma constante de proporcionalidade.  No contexto da rede de citações 

acadêmicas, é de se esperar que artigos com grande quantidade de citações recebidas e maior valor de fitness 

sejam capazes de atrair muitas citações (BIANCONI; BARABÁSI, 2001) 
13 Além da quantidade de citações recebidas e do seu fitness, a probabilidade de um artigo receber novas citações 
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3.2 A evolução da ciência e da academia 

A academia cresceu, com a entrada de um número maior de pesquisadores e 

cientistas, apresentando uma maior diversidade demográfica (LEAHEY, 2007). Os campos de 

pesquisa cresceram e ficaram menos homogêneos. Observou-se um aumento na pressão por 

produtividade acadêmica (NEY, 1979), medida pela quantidade de artigos publicados, que foi 

respondida inicialmente pelos pesquisadores com a estratégia conhecida por “publique ou 

morra
14

”. Os artigos longos e completos foram substituídos por séries de artigos menores, 

publicados muitas vezes em diversos periódicos e usando bases de dados iguais (BROAD, 

1981). Cada vez mais, a avaliação acadêmica passou a incorporar elementos relacionados à 

qualidade da produção, relacionada aos indicadores derivados da análise de citações, sujeita 

aos efeitos identificados por Merton, citados anteriormente. Naturalmente, a medição de 

qualidade científica passou a ser fortemente influenciada pela publicação em periódicos com 

maior fator de impacto. A pressão sobre pesquisadores aumentou e estes passaram a 

direcionar, com mais ênfase, a publicação de seus trabalhos para periódicos mais citados 

como forma de tentar “alcançar tantas citações quanto possível
15

” (LEUNG, 2007, p. 510). 

Sob esta perspectiva, os periódicos com maior fator de impacto são considerados 

superiores, detentores de maior qualidade, maior reputação. Assim, os trabalhos neles 

publicados têm reputação acadêmica superior, herdada do periódico onde foram publicados. 

Os autores destes artigos, por sua vez, passam a ser avaliados como pesquisadores com maior 

reputação acadêmica (ZIMAN, 1979), influenciando o sucesso de suas carreiras (JUDGE et 

al., 2007) e impactando positivamente sua remuneração (BASER; PEMA, 2003). Há 

evidência de cientistas que tiveram suas carreiras impulsionadas a partir da publicação de 

artigos em periódicos de grande reputação (REICH, 2013)
16

. 

Ainda que seja compreensível que os pesquisadores e cientistas intensifiquem seus 

esforços no sentido de conseguirem publicar seus artigos em periódicos com taxas de citações 

                                                                                                                                                         

 
também é influenciada por efeitos relacionados ao seu tempo de vida (DOROGOVTSEV; MENDES, 2000; 

HAJRA; SEN, 2005). 
14 Tradução livre da expressão publish or perish. 
15 Tradução livre do original “... and rake in as many citations to their work as possible.” 
16 Diversos estudos demonstraram que a remuneração acadêmica e a alocação de recursos de pesquisa são 

impactadas, em última instância, pela análise de citações e pela publicação em periódicos de maior reputação, 

desde o estudo pioneiro de Merton (BASER; PEMA, 2003; DIAMOND JR., 1986; HAMERMESH; 

JOHNSON; WEISBROD, 1982; LEAHEY, 2007; MONASTERSKY, 2005; NEY, 1979; OSWALD, 2007). 

Sobre este assunto, recomenda-se a leitura do trabalho de Stahl, Leap e Wei (1988), que apresenta uma revisão 

das linhas de investigação relacionadas à produtividade acadêmica de pesquisadores e institutos de pesquisa. 
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elevadas (JUDGE et al., 2007), uma publicação feita em um periódico de maior reputação não 

é necessariamente mais importante que publicações em periódicos de média qualidade 

(OSWALD, 2007). Vale ressaltar, neste sentido, que cientistas mais experientes demonstram 

preocupação com o fato de que mais atenção seja dada ao periódico onde um artigo é 

publicado do que ao que ele efetivamente traz de contribuição científica (REICH, 2013). 

Desde o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, observou-se também uma 

proliferação de publicações acadêmicas (BROAD, 1981; NEY, 1979), que acompanhou o 

aumento consistente da quantidade de pesquisa acadêmica publicada no mundo inteiro 

(LARIVIÈRE; LOZANO; YVES, 2013). A competição entre os periódicos científicos se 

intensificou e percebeu-se um aumento da qualidade das pesquisas (GOEL; FARIA, 2007). 

Intensificou-se o uso da análise de citações como medida para avaliação do impacto de 

artigos, da qualidade e do prestígio de departamentos acadêmicos e de periódicos (JUDGE et 

al., 2007). 

Os principais atores presentes no cenário do desenvolvimento acadêmico e científico 

– pesquisadores/cientistas, periódicos e departamentos/instituições acadêmicas – sofrem, 

portanto, a influência de diversas pressões. Para lidar com elas e obter sucesso, estes atores 

desenvolvem estratégias próprias, fortemente influenciadas pelos mecanismos baseados na 

análise de citações. 

De forma resumida, podem-se descrever estas pressões como atuantes sobre autores, 

periódicos e departamentos/instituições, mas estas pressões podem ser expandidas para níveis 

mais agregados de análise. Na seção a seguir, descrevem-se alguns detalhes dos 

relacionamentos entre os atores deste contexto, que sintetizam as principais pressões 

consideradas no escopo deste trabalho. Considerando que existe a possibilidade de abordar 

diferentes níveis de análise, o foco do presente trabalho são as pressões exercidas sobre os 

periódicos, e os relacionamentos descritos a seguir tratam de autores (pesquisadores e 

cientistas), periódicos e departamentos/institutos de pesquisa. 

3.3 O trabalho científico e as implicações sobre o padrão de citações entre artigos e 

periódicos 

O trabalho científico é árduo e demorado. O processo de aprendizado é lento, e os 

cientistas e pesquisadores mais experientes tendem a obter vantagem, em decorrência do seu 
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estabelecimento profissional e de suas linhas de pesquisa, aglutinando grupos de pesquisa 

maiores, com maior capacidade de produção acadêmica. Cientistas e pesquisadores buscam a 

construção de uma carreira sólida e uma maior remuneração, desenvolvendo trabalhos de 

pesquisa e comunicando seus resultados à comunidade acadêmica. Estes objetivos são 

alcançados a partir do reconhecimento pelos pares, resultante da avaliação positiva dos artigos 

que publicaram. Tipicamente, este reconhecimento será materializado pelo recebimento de 

uma grande quantidade de citações, o que é percebido como sendo mais provável ocorrer 

quando se consegue publicar em periódicos com altas taxas de citação. Considerando ainda 

que, atualmente, um artigo precisa receber o dobro das citações que eram necessárias há 

quarenta anos para estar entre os mais citados (LARIVIÈRE; LOZANO; YVES, 2013), é 

razoável supor que os pesquisadores procurarão meios de publicar os resultados de seus 

trabalhos naqueles periódicos que apresentem maior importância, o que, em grande parte, é 

medido pelo fator de impacto, e que assim consigam proporcionar maior visibilidade e poder 

de atração para novas citações
17

. Além disso, é razoável considerar que trabalhos que 

efetivamente apresentem contribuições relevantes para o avanço científico partam de 

patamares elevados, construindo sua argumentação e adicionando conclusões a partir de um 

arcabouço de trabalhos consagrados. Pela argumentação proposta até aqui, estes trabalhos que 

servem de base para o avanço científico provavelmente já são e continuarão a ser bastante 

citados.  

Os periódicos desempenham processos importantes no sentido de adequar o 

conteúdo publicado aos seus padrões editoriais definidos, buscando alcançar um nível de 

qualidade superior, que os façam relevantes perante a comunidade científica e acadêmica. 

Para isso, é de fundamental importância o processo de revisões de originais submetidos pelos 

autores, realizado pelos editores e revisores dos periódicos  (DAVIS, GERALD F., 2014). Um 

artigo publicado em um periódico de reputação elevada deixa de ser apenas a representação 

das opiniões e resultados de um cientista, carregando em si também o peso da reputação do 

periódico e de seus editores e revisores (ZIMAN, 1979).  

                                                 

 
17 É importante notar que a quantidade de artigos publicados nos periódicos de mais prestígio tem crescido 

menos que nos demais periódicos, enquanto cresce a parcela de artigos publicados em periódicos de acesso 

livre (REICH, 2013). Além disso, desde o final da década de 1980, uma parcela relativamente menor dos 

artigos mais citados vem sendo publicada pelos periódicos de elite, enquanto se observa o enfraquecimento da 

relação entre a quantidade de citações recebidas por um artigo e o fator de impacto do periódico onde ele foi 

publicado (LARIVIÈRE; LOZANO; YVES, 2013; LOZANO; LARIVIÈRE; YVES, 2012). 
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A reputação de um periódico constrói e é construída pela reputação dos autores dos 

artigos nele publicados. Cientistas e pesquisadores de maior reputação já conseguiram passar 

algumas vezes pelo árduo processo de publicação, e por isso detêm a experiência que os 

fazem conseguir passar mais facilmente por ele em novas ocasiões, aumentando suas chances 

de publicação. Estes autores, provavelmente, não direcionam seus trabalhos para os 

periódicos de menor reputação, tendo em vista que isto não lhes trás os mesmos benefícios da 

publicação nos periódicos de qualidade superior. 

O contexto competitivo dos periódicos também deve ser considerado. O surgimento 

de vários novos canais de publicação acadêmica, principalmente os meios eletrônicos, 

utilizados, sobretudo, pelos periódicos de acesso livre, foi um dos fatores que acirraram a 

competição entre os periódicos. Para estes, é fundamental tornar-se e manter-se relevante, 

como forma de atrair leitores qualificados, e isto está relacionado com a percepção da 

comunidade científica acerca da qualidade do conteúdo publicado, o que, por sua vez, 

depende fundamentalmente dos artigos e, consequentemente, dos autores publicados. Ou seja, 

se, em um sentido, os autores buscam a publicação de seus artigos em periódicos de elevada 

reputação, o que está associado a fatores de impacto mais elevados, na via inversa, os 

periódicos buscam aumentar o seu poder de atração, para que possam receber – e publicar – 

artigos relevantes de autores de elevada reputação acadêmica. 

A grande procura pelos periódicos de maior reputação aumenta a taxa de recusa de 

artigos a eles submetidos e o tempo para publicação dos artigos aprovados, após todas as 

revisões. É razoável supor, então, que este processo possa desencorajar os pesquisadores 

menos experientes e menos qualificados, considerando que eles provavelmente reconhecem as 

limitações de seus trabalhos e podem evitar esforços que eles não estão preparados para 

envidar para tentarem se adequar aos padrões impostos pelos periódicos superiores. 

Consequentemente, é razoável supor que autores menos experientes e menos qualificados 

busquem direcionar seus trabalhos de pesquisa para periódicos de menor qualidade, e tentem 

se adequar a políticas de publicação específicas, de forma a maximizar a possibilidade de 

publicação de seus artigos, o que irá lhes proporcionar a possibilidade de maior inserção no 

mundo acadêmico. 

Por outro lado, periódicos de menor reputação, principalmente aqueles provenientes 

de países fora dos centros científico/acadêmicos desenvolvidos, padecem de grandes 

dificuldades e enfrentam desafios no sentido de alcançarem relevância competitiva. Uma 



33 

abordagem extensiva sobre os desafios dos periódicos periféricos é apresentada por Salager-

Meyer (2008).  

Diante do exposto, não é absurdo supor que os periódicos possam buscar desenvolver 

estratégias para alcançar e manter fator de impacto mais elevado, de acordo com seu perfil. 

Em consonância com algumas evidências (BOROKHOVICH; BRICKER; SIMKINS, 1999; 

MONASTERSKY, 2005), é razoável esperar que haja periódicos, sobretudo entre aqueles 

mais periféricos e com menores fatores de impacto, que venham a desenvolver estratégias que 

envolvam a alteração de suas políticas de publicação com esta finalidade. 

Dentro desta ótica, devem-se considerar os aspectos relacionados a duas 

características importantes no processo de construção das ligações numa rede social, que 

dependem do nível de análise empregado e da rede considerada. A primeira característica 

trata do custo percebido da realização de uma ligação entre dois nós. A outra é a agência, ou a 

responsabilidade pela tomada de decisão sobre a realização da ligação. 

Estas duas características têm aspectos diferentes, quando se consideram as redes de 

citações entre artigos (em que os nós são artigos, ligados pelas citações presentes no artigo 

citante direcionadas para os artigos citados) e entre periódicos (em que os nós são os 

periódicos em que os artigos são publicados e as ligações são as citações presentes nos artigos 

publicados em um deles direcionadas aos artigos publicados no outro). Em ambas as redes, 

devemos considerar aspectos relacionados ao processo de decisão dos autores dos artigos, no 

que tange a escolha das citações. 

No caso de uma rede de citações, o custo de uma ligação entre dois nós – ou seja, a 

inclusão de uma citação em um artigo – é, a princípio, virtualmente nulo. Além disso, esta é 

uma decisão unilateral, que cabe exclusivamente ao autor do artigo onde a citação é incluída. 

Ao contrário de redes de alianças e parcerias organizacionais, por exemplo, em que uma 

ligação traz implicações e compromissos muito mais severos para ambas as organizações 

participantes da relação, no caso de uma citação acadêmica isto traz pouca ou nenhuma 

consequência para os artigos envolvidos, dependendo da posição dos autores na rede. A 

análise deve levar em consideração as implicações para quem cita e para quem é citado. 

Autores com maior reputação, que provavelmente publiquem artigos de grande 

relevância para a comunidade científica, provavelmente estão em processos de construção de 

conhecimento a partir de patamares mais elevados, que a comunidade científica tende a 

considerar que estejam normalmente estabelecidos a partir do corpo de conhecimento 
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publicado nos periódicos de maior qualidade. Sendo assim, é muito provável que o padrão de 

suas citações seja constituído por artigos publicados em periódicos de maior qualidade. 

Citações a artigos publicados em periódicos de pouca reputação, em geral, terão menor 

capacidade de demonstrar o patamar conceitual e teórico a partir do qual se estabelecem as 

bases de um trabalho e de ajudarem a construir a argumentação necessária, carregando em si, 

ainda, o risco de serem percebidas de forma negativa pela comunidade científica. 

Provavelmente, se existirem, citações deste tipo serão poucas e restritas a assuntos 

específicos. 

Por sua vez, autores de trabalhos que estão abaixo da fronteira do conhecimento de 

um determinado campo, naturalmente tentarão estabelecer o ponto de partida e construir a 

argumentação de suas pesquisas com base nos artigos mais relevantes, normalmente aqueles 

que são os mais citados e estão publicados em periódicos de maior reputação. Além disso, 

eles podem se sentir inclinados a citarem artigos de alta qualidade, como instrumento de 

persuasão dos leitores e da comunidade acadêmica em relação à qualidade de sua produção 

acadêmica, conforme foi sugerido anteriormente, a partir da argumentação de Gilbert (1977). 

Porém, diferentemente dos autores mais consagrados e que estão trabalhando no limite do 

conhecimento, não há restrições de qualquer natureza para que sejam incluídas, nos trabalhos 

de menor relevância acadêmica, citações a artigos publicados em periódicos de menor 

reputação. 

Se em um sentido, olhando-se para os autores e seus artigos, podem ser imaginadas 

diferenças em termos dos incentivos e penalidades percebidas para a inclusão de citações a 

periódicos de menor reputação, não se percebem diferenças quando se faz esta análise no 

sentido oposto, ou seja, considerando-se os artigos e periódicos que são citados. Além de não 

haver mecanismos que possam impedir que algum artigo seja citado por outro, qualquer que 

seja este, não existem penalidades de qualquer natureza para o artigo que é citado, apenas o 

benefício advindo do incremento na contagem de citações recebidas, que trata 

indiscriminadamente a origem das citações. 

3.4 O efeito da reciprocidade de citações entre os periódicos periféricos 

Reciprocidade é a característica daquilo que é recíproco, ou seja, que acontece numa 

troca entre dois indivíduos, em que há uma relação mútua, bilateral. No escopo deste trabalho, 
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define-se reciprocidade de citações entre dois periódicos P1 e P2 como a existência de 

citações presentes nos artigos publicados por P1 que são direcionadas a artigos publicados em 

P2, que são correspondidas por citações presentes em artigos publicados em P2 que são 

direcionadas a P1.  

Estritamente falando, a reciprocidade ř𝑃1−𝑃2 do par de periódicos P1–P2 é: 

 

ř𝑃1−𝑃2 = 𝑚í𝑛(𝑐𝑖𝑡𝑃1→𝑃2; 𝑐𝑖𝑡𝑃2→𝑃1) onde  

𝑐𝑖𝑡𝑖→𝑗   é a quantidade de citações de artigos publicados no periódico i 

que são direcionadas a artigos publicados no periódico j 

 

Ou seja, a reciprocidade de um par de periódicos é o valor mínimo considerando as 

citações entre eles. O cálculo do índice de reciprocidade de um periódico considera sua 

reciprocidade com todos os demais periódicos da rede, e é descrito detalhadamente no item 

4.3. 

Obviamente, não faz sentido se falar em reciprocidade entre artigos, tendo em vista o 

caráter temporal do processo. Um artigo que é citado já está publicado e, portanto, não pode 

ser modificado para incluir, entre suas citações, o artigo que o citou
18

. 

Até mesmo pela intuição e senso comum acerca do conceito de reputação, existe uma 

quantidade relativamente pequena de periódicos de maior reputação, comparados aos de 

reputação inferior. Assim, por uma questão numérica, é de se esperar que se encontre uma 

grande reciprocidade entre os periódicos de maior reputação, enquanto que, por outro lado, 

dada a grande quantidade de periódicos de reputação inferior, a probabilidade de ocorrência 

de reciprocidade entre periódicos de menor reputação é muito pequena. 

Porém, como exposto na seção anterior, os periódicos periféricos enfrentam diversos 

desafios para alcançarem relevância e alguns podem desenvolver estratégias com vistas a 

aumentar seu fator de impacto. Além disso, não é impossível considerar que haja espaço para 

a inclusão de citações irrelevantes, dentro de um artigo de um autor de menor reputação, 

publicado em um periódico de qualidade inferior. Estas citações, chamadas no contexto deste 

                                                 

 
18 Ainda que exista, na prática, a possibilidade de que dois artigos que estejam sendo desenvolvidos e publicados 

simultaneamente incluam citações mútuas em ambos, ela é desconsiderada no escopo deste trabalho, por se 

tratar de um caso muito específico e que não traz vantagem alguma às suas análises e conclusões. 
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trabalho de citações secundárias, não comporiam o corpo da argumentação principal do artigo 

onde elas são introduzidas e não trariam para ele qualquer contribuição adicional, mas 

também não representariam diretamente um prejuízo percebido para qualquer elemento do 

processo acadêmico/científico. 

Não é absurdo supor, portanto, que exista a possibilidade de que periódicos 

periféricos percebam que podem influenciar os autores dos artigos a eles submetidos, no 

sentido de que sejam incluídas citações única e exclusivamente para atender a questões 

relacionadas à contagem de citações e aumento do fator de impacto. Assim, uma possibilidade 

teórica levantada, no escopo deste trabalho, é o surgimento de uma influência dos periódicos 

periféricos sobre os autores dos artigos a eles submetidos, de forma a induzi-los a seguir uma 

lógica decisória de alocação de citações que privilegie o aumento da reciprocidade com 

alguns outros periódicos periféricos. Desta forma, sem deixar de observar a presença das 

citações relevantes e necessárias para construção da argumentação e fundamentação 

adequadas, a expectativa seria que as citações decorrentes desta estratégia seriam capazes de 

lhes proporcionar um efeito positivo no cálculo do fator de impacto. 

No escopo deste trabalho, chama-se a estratégia assim descrita de Comportamento 

Estratégico. Sua ocorrência e intensidade são função de três parâmetros:  

 ∏P: probabilidade de que um periódico periférico adote o Comportamento 

Estratégico (sendo chamado, então, de Periódico Estratégico), passando a publicar 

artigos que incluam citações a artigos publicados por outros Periódicos 

Estratégicos; 

 ∏A: probabilidade de que um artigo específico, publicado por um Periódico 

Estratégico, inclua alguma citação cuja lógica de alocação tenha sido definida de 

maneira a privilegiar a reciprocidade entre os Periódicos Estratégicos, passando a 

ser chamado de Artigo Estratégico; e 

 ∏C: probabilidade de que uma citação específica, componente de um Artigo 

Estratégico, tenha sua lógica de alocação definida de maneira a privilegiar a 

reciprocidade entre Periódicos Estratégicos, passando a ser chamada de Citação 

Estratégica.  

Num processo cíclico, quanto maior a reciprocidade de citações entre periódicos 

periféricos, maior será a chance de que eles alcancem uma maior centralidade, em termos de 

contagem de citações, base do cálculo do fator de impacto. No entanto, pela discrepância em 
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termos do grau de entrada dos nós, inerente aos processos de crescimento de uma rede 

baseada na ligação preferencial, esta estratégia provavelmente não seria capaz de causar um 

impacto de magnitude suficiente para que sua centralidade alcançasse níveis comparáveis aos 

periódicos de maior fator de impacto. Assim, o resultado seria a criação de um nível 

intermediário de periódicos, composto por aqueles que se destacam na periferia. 

Neste ponto, vale ressaltar a diferença entre popularidade e prestígio numa rede 

social, que é uma das principais correntes de críticas ao uso do fator de impacto como base de 

avaliação da qualidade acadêmica. O prestígio de um nó, numa rede social, está ligado ao 

prestígio dos nós a ele conectados (BOLLEN; RODRIGUEZ; VAN DE SOMPEL, 2006; 

NEWMAN, 2010). O fator de impacto é uma medida de centralidade de grau, e reflete a 

popularidade de um periódico – o quanto ele é citado por artigos acadêmicos. O prestígio do 

periódico, a princípio, não deveria ser medido pelo fator de impacto, pois este não considera 

em seu cálculo o prestígio de quem faz as citações. Para esta finalidade, deveria ser utilizado 

um cálculo de centralidade medida por autovetor. O Anexo 2 apresenta subsídios para um 

entendimento mais aprofundado sobre esta questão. 

O aumento na quantidade de citações recebidas por um periódico aumentará sua 

popularidade, mas não necessariamente seu prestígio acadêmico. O aumento da centralidade 

de grau pode não ser capaz de influenciar fortemente o prestígio, caso ela não esteja ligada 

aos mecanismos que afetam a centralidade medida por autovetor. Seria necessário que 

houvesse citações provenientes dos periódicos de maior reputação para que os periódicos 

periféricos que experimentassem aumento da centralidade de grau também apresentassem 

aumento da centralidade medida por autovetor. 

Tendo isto em vista, espera-se que a estratégia de aumento de reciprocidade descrita 

anteriormente como Comportamento Estratégico, seja capaz de trazer, para os periódicos 

adotantes, benefícios em termos de aumento de centralidade de grau, medida pelo fator de 

impacto, porém não seja capaz de lhes trazer aumentos na centralidade medida por autovetor. 

Os demais periódicos periféricos, chamados de Periódicos Normais, provavelmente sentirão 

os efeitos da adoção desta estratégia pelos Periódicos Estratégicos, pois haverá uma menor 

probabilidade que recebam citações, em decorrência do desvio da lógica de atribuições, 

direcionando-as para alvos específicos.  
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Hipótese 1: Os parâmetros do Comportamento Estratégico têm influência positiva 

na centralidade de grau dos Periódicos Estratégicos, medida pelo Fator de impacto, 

que reflete as citações recebidas por eles. 

Hipótese 1.a: Quanto maior a intensidade do Comportamento Estratégico, medida 

pela magnitude dos parâmetros que o definem, maiores os aumentos de centralidade 

de grau dos Periódicos Estratégicos. 

Hipótese 1.b: Quanto maior a intensidade do Comportamento Estratégico, medida 

pela magnitude dos parâmetros que o definem, maior prejuízo para os demais 

periódicos periféricos, que não adotem o Comportamento Estratégico. 

Hipótese 2: Os parâmetros do Comportamento Estratégico têm influência nula ou 

marginal sobre a centralidade medida por autovetor dos Periódicos Estratégicos. 

 

O sucesso de uma estratégia está ligado à sua possibilidade de geração de vantagens 

sustentáveis e resultados perenes. O crescimento de uma rede social configurada e operante de 

maneira semelhante a uma rede de citações acadêmicas está subordinado à lógica da ligação 

preferencial, com um componente relacionado à capacidade intrínseca de cada nó atrair novas 

ligações (fitness) (BIANCONI; BARABÁSI, 2001). Portanto, se uma estratégia temporária de 

inflacionamento de centralidade por meio de privilégio à reciprocidade não se traduzir em um 

mecanismo que garanta a criação de nós com maior fitness, supõe-se que, na sua ausência, o 

aumento de centralidade conseguido não será suficiente para proporcionar resultados perenes. 

Ou seja, os periódicos devem aproveitar o aumento de sua centralidade, medida pelo Fator de 

Impacto, para galgarem degraus superiores de reputação e conseguirem publicar artigos com 

maior capacidade de atração de citações, ou, em outras palavras, artigos com maior qualidade 

acadêmica. 

Hipótese 3: Se a estratégia de aumento de centralidade por meio de incentivo à 

reciprocidade de citações entre Periódicos Periféricos não contiver um elemento que 

altere a capacidade intrínseca de atração de citações (fitness) dos artigos 

publicados, os aumentos de centralidade de grau obtidos pelos Periódicos 

Estratégicos serão perdidos a partir do momento em que a estratégia deixar de ser 

utilizada. 

Hipótese 4: O índice de reciprocidade de um periódico periférico é um indicador 

apropriado para prever sua centralidade de grau. 
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As seções subsequentes apresentam os detalhes metodológicos do estudo realizado 

para averiguar estas questões, assim como a descrição e a análise dos resultados obtidos, que 

permitiram concluir sobre estas hipóteses. 
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4 METODOLOGIA 

Nesta seção são detalhados os aspectos metodológicos do presente estudo. São 

definidas e descritas as etapas que o compõem e discutidos alguns elementos concernentes à 

metodologia empregada neste trabalho. 

Por meio de simulação computacional, foram geradas uma rede de artigos (nós) 

ligados entre si por citações (arestas) e outra, derivada da anterior, cujos nós (periódicos) são 

a condensação dos nós da rede anterior, representando os periódicos onde cada artigo foi 

publicado, e as arestas são as ligações entre eles e os periódicos onde os artigos citados foram 

publicados, ponderadas pela quantidade de citações entre eles. Utilizou-se o ambiente de 

programação Matlab, versão R2015.a (64 bits), rodando em máquinas virtuais (VMs) 

configuradas na Cloud Acadêmica da FGV/RJ. O Anexo 8 apresenta detalhes técnicos acerca 

do ambiente, da configuração das máquinas virtuais e dos softwares utilizados.  

A escolha deste método justifica-se em razão da possibilidade de se caracterizar o 

contexto analisado como um sistema complexo, sujeito a regras simples, mas com efeitos de 

pouca previsibilidade, que emergem a partir da iteração de agentes adaptativos (AXELROD, 

2007; AXTELL, 2000; GILBERT, 2004; MACY; WILLER, 2002). O Anexo 3 apresenta uma 

descrição do método de simulação aplicado às ciências sociais. 

A partir da estrutura das redes criadas, foram extraídas as informações necessárias e 

realizadas as análises estatísticas que permitiram a avaliação das hipóteses traçadas. A sessão 

a seguir traz a descrição da simulação implementada. 

4.1 Definições básicas da simulação 

Cada rodada de simulação foi repetida por três vezes, para garantia de aleatoriedade 

dos efeitos, e foi composta por quatro períodos: Preparação, Normal, de Estratégia e Pós-

Estratégia. Cada período de simulação teve um objetivo específico e foi composto por ciclos, 

equivalentes aos anos do calendário. Ao todo, foram realizadas 27 rodadas de simulação em 

que os parâmetros específicos foram manipulados convenientemente, de maneira a se induzir 
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os efeitos do que se chamou, no escopo deste trabalho, de Comportamento Estratégico, cuja 

descrição detalhada é feita no item 4.2.3. 

Além disso, a fim de possibilitar a comparação dos resultados obtidos com a 

manipulação de parâmetros com uma base, foi realizada uma rodada de simulação em que não 

foram induzidos os efeitos do Comportamento Estratégico. Nesta rodada base, que também 

foi repetida por três vezes, o período de Estratégia foi substituído pelo período Base. Sendo 

assim, a rodada base foi composta pelos seguintes períodos: Preparação, Normal, Base e Pós-

Estratégia. 

No total, cada rodada de simulação foi desenvolvida em 31 ciclos, sendo que o 

período de Preparação conteve um ciclo, enquanto que os demais períodos contiveram dez 

ciclos cada.  

Em resumo, no total, foram realizadas 28 rodadas de simulação, sendo 27 com a 

manipulação de parâmetros específicos e uma de base. Cada rodada foi composta por 31 

ciclos e repetida por três vezes. A Figura 1 apresenta um esquema ilustrativo das rodadas de 

simulação. 

 

Figura 1: Esquema ilustrativo das rodadas de simulação 

Fonte: elaborado pelo autor 

O Quadro 1 apresenta os parâmetros básicos da simulação, que serviram para todas 

as rodadas. Os valores destes parâmetros foram definidos a partir de uma análise empírica 

prévia, não reportada neste estudo, sobre campos selecionados por conveniência, na base do 

Journal Citation Reports, da Thomson Reuters. 
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Quadro 1: Parâmetros básicos da simulação 

Fonte: elaborado pelo autor 

Símbolo Descrição Valor 

𝑁𝑃 Quantidade total de periódicos 400 

𝑁𝐴𝐼𝑛𝑖𝑐 Quantidade média de artigos dos periódicos no início da simulação 200 

𝑁𝐴 Quantidade média de artigos publicados por cada periódico a cada ano 25 

𝑁𝐶𝐼𝑇 Quantidade média de citações de cada artigo 20 

Φ𝑚𝑎𝑥 Limite da faixa de fitness dos artigos publicados 100 

 

Nas sessões a seguir, descrevem-se os detalhes de cada período das rodadas de 

simulação e as informações que foram obtidas para compor as redes de artigos e de 

periódicos. 

4.2 Dinâmica dos ciclos de simulação: descrição dos períodos 

Conforme descrito anteriormente, cada rodada de simulação foi composta por quatro 

períodos, cada qual composto por alguns ciclos, equivalentes aos anos de calendário. Estes 

períodos são descritos a seguir. Também se descrevem as informações que são calculadas e 

consolidadas ao fim de cada ciclo, que servem para compor e caracterizar as redes de artigos e 

de periódicos. 

4.2.1 Período de preparação: criação das redes de periódicos e de artigos 

Este período inicia-se com número do ciclo Č = 𝟎. Nele, criaram-se duas redes 

iniciais, uma delas com os artigos e as ligações entre eles, e a outra com os periódicos, 

construída a partir da primeira, consolidando as informações considerando os artigos 

“publicados” em cada periódico. 

Quadro 2: Parâmetros característicos dos periódicos 

Fonte: elaborado pelo autor 

Símbolo Descrição 

Φ 

Média de fitness dos artigos publicados no periódico: valor aleatório a partir de uma distribuição 

uniforme com valores entre 0 e Φ𝑚𝑎𝑥. Para efeitos de simplificação, considerou-se que o desvio 

padrão do fitness dos artigos é igual à metade da média. 

𝑛𝑎𝐼𝑛𝑖𝑐 
Quantidade inicial de artigos do periódico: valor aleatório a partir de uma distribuição de Poisson, 

com média 𝑁𝐴𝐼𝑛𝑖𝑐 

𝑛𝑎 
Quantidade de artigos publicados pelo periódico a cada ano: valor aleatório a partir de uma 

distribuição de Poisson, com média 𝑁𝐴 
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Inicialmente, criou-se uma base de 𝑵𝑷 periódicos, atribuindo-se a cada um deles 

valores próprios para os parâmetros apresentados no Quadro 2. 

Com a base de periódicos criada, procedeu-se a criação do conjunto inicial de artigos 

de cada periódico, que pudesse servir como um corte temporal de uma base de dados de 

citações acadêmicas. Assim, para cada um dos 𝑵𝑷 periódicos da base, foram gerados 𝒏𝒂𝑰𝒏𝒊𝒄 

artigos iniciais, com ano de publicação 𝑎𝑛𝑜 = Č = 0. Para cada artigo, foram definidos 

parâmetros conforme apresentado no Quadro 3. 

Quadro 3: Parâmetros característicos dos artigos 

Fonte: elaborado pelo autor 

Símbolo Descrição 

𝑝 Periódico em que o artigo foi publicado 

𝑎𝑛𝑜 Número do ciclo em que o artigo foi publicado 

𝜑 

Fitness do artigo: valor aleatório a partir de uma distribuição lognormal, com parâmetros 

definidos a partir da média Φ e desvio padrão 
Φ

2
 característicos do periódico no qual o 

artigo está sendo publicado. Considerar o efeito de redução da atratividade em termos 

acadêmicos com o passar do tempo, como descrito no item 4.3. 

𝑛𝑐𝑖𝑡 
Quantidade de citações do artigo: valor aleatório a partir de uma distribuição de Poisson, 

com média 𝑁𝐶𝐼𝑇 

 

Após a criação do conjunto inicial de artigos publicados por cada periódico, 

procedeu-se com a criação das citações de cada artigo. Cada citação é uma ligação entre um 

artigo fonte e um artigo alvo – ou seja, entre aquele que faz a citação e aquele que a recebe, 

ou é citado.  

No período de Preparação, a probabilidade de um artigo inicial 𝒂 ser citado por 

algum outro (ou seja, fazer o papel de alvo em uma citação) é proporcional apenas ao seu 

fitness. Assim, é de se esperar que artigos com valor de fitness elevado recebam muitas 

citações, e vice-versa. 

 

𝑃(𝑎: 𝑎𝑙𝑣𝑜) =
𝜑𝑎
∑ 𝜑𝑖𝑖

 

 

Ao final do processo de alocação de citações entre os artigos iniciais, consolidam-se 

as informações sobre os artigos, sobre os periódicos e sobre as ligações entre eles. Na prática, 

é esta consolidação de informações que efetivamente gera os elementos que podem 
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caracterizar uma estrutura de rede. Assim, têm-se formadas as redes entre artigos e entre 

periódicos. A consolidação e a atualização das informações das redes de artigos e de 

periódicos são descritas no item 4.3. 

4.2.2 Período Normal 

Uma vez que as redes com os artigos iniciais e com os periódicos foram criadas, 

iniciam-se os ciclos do período Normal da simulação. Neste período, a cada ciclo, os 

periódicos publicam artigos, que se ligam, por meio das citações, a outros artigos já 

publicados, adicionando informações às redes de artigos e de periódicos. 

Um ciclo do período Normal se inicia com a geração dos 𝒏𝒂 artigos publicados por 

cada um dos 𝑵𝑷 periódicos naquele ciclo, atribuindo-se a cada um deles valores próprios para 

os parâmetros apresentados no Quadro 3, de maneira semelhante ao que foi descrito 

anteriormente sobre a geração dos artigos iniciais. 

Em seguida, geram-se as citações entre os artigos publicados naquele ciclo (fonte) e 

os artigos existentes (alvo). A partir do primeiro ciclo do período Normal, a escolha do artigo 

alvo vai passar a depender não mais apenas do seu valor de fitness, mas também da 

quantidade de vezes que o artigo foi citado. 

Assim, a partir do período Normal, a probabilidade de um artigo 𝒂 qualquer ser 

citado (ou seja, fazer o papel de alvo em uma citação), tem uma probabilidade =0,5 de ser 

proporcional apenas ao seu fitness e uma probabilidade (1-)=0,5 de ser proporcional ao seu 

fitness ponderado pela quantidade de vezes que ele foi citado anteriormente (ou seja, do grau 

de entrada, considerando-o um nó da rede de artigos) (BIANCONI; BARABÁSI, 2001)
19

. O 

fitness ponderado é o resultado da multiplicação do fitness do artigo pela quantidade de vezes 

que ele foi citado, que é calculada conforme descrito no item 4.3. 

 

                                                 

 
19 No modelo de simulação implementado, não se considerou que a probabilidade de surgimento de novas 

ligações entre dois nós é positivamente influenciada pela existência de um histórico de ligações entre eles e de 

ligações deles com outros nós comuns (GULATI; GARGIULO, 1999; GULATI, 1995) e negativamente 

influenciada pela centralidade combinada dos nós (AHUJA; POLIDORO JR.; MITCHEL, 2009). 
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𝑃(𝑎: 𝑎𝑙𝑣𝑜)

{
 
 

 
  = 0,5  →   

𝜑𝑎
∑ 𝜑𝑖𝑖

                      

(1 − ) = 0,5  →   
𝜑𝑎 × 𝑘𝑎

𝑖𝑛

∑ 𝜑𝑖 × 𝑘𝑖
𝑖𝑛

𝑖

    ;  𝑘𝑖
𝑖𝑛 =∑ 𝑐𝑖𝑡𝑗→𝑖

𝑗
 

 

Após a alocação das citações em cada ciclo Normal, são consolidadas as informações 

sobre os artigos, os periódicos e as ligações entre eles, e atualizadas as estruturas das redes de 

artigos e de periódicos, conforme descrito no item 4.3.  

Logo após o final do período Normal, é iniciado o período de Estratégia, quando o 

processo de alocação de citações de alguns periódicos será manipulado de maneira diferente 

dos demais, num processo chamado, no escopo deste trabalho, de Comportamento 

Estratégico, descrito no item 4.2.3. A possibilidade de adoção do Comportamento Estratégico 

está definida apenas para periódicos que apresentam, ao final do período Normal, baixa 

centralidade na rede de periódicos, medida pelo valor de FI2, ou seja, periódicos tipicamente 

considerados periféricos. Os periódicos periféricos que adotam Comportamento Estratégico 

compõem o grupo dos Periódicos Estratégicos. Os demais periódicos periféricos são 

chamados Periódicos Normais. No presente estudo, consideraram-se periféricos (e, portanto, 

passíveis de compor o grupo de Periódicos Estratégicos) os periódicos pertencentes ao último 

quartil de centralidade medida por FI2.  

Ao se realizarem as diversas rodadas que compuseram os testes do modelo de 

simulação, identificou-se que o tempo de processamento crescia exponencialmente com o 

tamanho da rede – dependente da quantidade de periódicos, artigos por ciclo e citações por 

artigo. Por este motivo, decidiu-se que os resultados do período Normal serviriam para os 

demais períodos, separando o processo de simulação em duas partes. A primeira, com a 

geração dos resultados dos períodos de Preparação e Normal, e a segunda, na qual os 

parâmetros da simulação foram manipulados convenientemente, em diversas rodadas 

distintas, conforme descrito nos itens 4.2.3 e 4.2.4. Os testes que validaram esta escolha 

metodológica estão descritos no item 5.1. 

Por este motivo, de maneira a preparar o processo para os próximos períodos, ao 

final do período Base foi feita a seleção dos Periódicos Estratégicos, sobre os quais incidem 

os efeitos do Comportamento Estratégico no período de Estratégia. Foram, então, criados três 

grupos distintos de Periódicos Estratégicos, correspondentes aos níveis do parâmetro ∏P, que 
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regula a probabilidade de um periódico periférico incluir o grupo de Periódicos Estratégicos. 

Este e os demais parâmetros relacionados ao Comportamento Estratégico estão descritos no 

item 4.2.3 a seguir. 

4.2.3 Período de Estratégia 

Ao final dos ciclos do período Normal, inicia-se o período de Estratégia, que se 

caracteriza pela incidência do Comportamento Estratégico sobre os Periódicos Estratégicos.  

O Comportamento Estratégico consiste em considerar como alvo potencial, para 

algumas citações de alguns artigos publicados em cada ciclo, apenas artigos publicados por 

outros Periódicos Estratégicos. As citações que seguem esta lógica alterada de escolha de alvo 

são chamadas de Citações Estratégicas, e as demais são chamadas de Citações Normais. Os 

artigos que contêm Citações Estratégicas são chamados de Artigos Estratégicos e os demais 

de Artigos Normais. O Quadro 4 apresenta os parâmetros que controlam as probabilidades 

relacionadas à adoção do Comportamento Estratégico. 

Quadro 4: Parâmetros do Comportamento Estratégico 

Fonte: elaborado pelo autor 

Símbolo Descrição 

∏P 
Probabilidade de um periódico componente do último quartil de centralidade 

medida pelo FI2 pertencer ao grupo de Periódicos Estratégicos 

∏A 
Probabilidade de um artigo publicado por um Periódico Estratégico ser um 

Artigo Estratégico (conter alguma Citação Estratégica) 

∏C 
Probabilidade de uma citação de um Artigo Estratégico ser uma Citação 

Estratégica  

 

Quadro 5: Níveis dos parâmetros de Comportamento Estratégico 

Fonte: elaborado pelo autor 

Parâmetro 
Valores 

(probabilidade) 
Identificação Nível 

∏P 

0,2 2 Baixo 

0,5 5 Médio 

0,9 9 Alto 

∏A 

0,1 1 Baixo 

0,5 5 Médio 

0,9 9 Alto 

∏C 

0,1 1 Baixo 

0,5 5 Médio 

0,9 9 Alto 
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Os parâmetros que definem o Comportamento Estratégico são estabelecidos em 

diversos níveis, para testar seus efeitos. O Quadro 5 apresenta os valores dos parâmetros que 

foram utilizados e que, combinados, estabelecem as diferentes Rodadas Estratégicas de 

simulação, conforme apresentado no Quadro 6. 

Quadro 6: Identificação das Rodadas Estratégicas de simulação 

Fonte: elaborado pelo autor 

Nível: 

Periódicos 

Nível: 

Artigos 

Nível: 

Citações 

Identificação 

da rodada 

Baixo 

(∏P=0,2) 

Baixo 

(∏A=0,1) 

Baixo (∏C=0,1) ESTR_p02a01c01 

Médio (∏C=0,5) ESTR_p02a01c05 

Alto (∏C=0,9) ESTR_p02a01c09 

Médio 

(∏A=0,5) 

Baixo (∏C=0,1) ESTR_p02a05c01 

Médio (∏C=0,5) ESTR_p02a05c05 

Alto (∏C=0,9) ESTR_p02a05c09 

Alto 

(∏A=0,9) 

Baixo (∏C=0,1) ESTR_p02a09c01 

Médio (∏C=0,5) ESTR_p02a09c05 

Alto (∏C=0,9) ESTR_p02a09c09 

Médio 

(∏P=0,5) 

Baixo 

(∏A=0,1) 

Baixo (∏C=0,1) ESTR_p05a01c01 

Médio (∏C=0,5) ESTR_p05a01c05 

Alto (∏C=0,9) ESTR_p05a01c09 

Médio 

(∏A=0,5) 

Baixo (∏C=0,1) ESTR_p05a05c01 

Médio (∏C=0,5) ESTR_p05a05c05 

Alto (∏C=0,9) ESTR_p05a05c09 

Alto 

(∏A=0,9) 

Baixo (∏C=0,1) ESTR_p05a09c01 

Médio (∏C=0,5) ESTR_p05a09c05 

Alto (∏C=0,9) ESTR_p05a09c09 

Alto 

(∏P=0,9) 

Baixo 

(∏A=0,1) 

Baixo (∏C=0,1) ESTR_p09a01c01 

Médio (∏C=0,5) ESTR_p09a01c05 

Alto (∏C=0,9) ESTR_p09a01c09 

Médio 

(∏A=0,5) 

Baixo (∏C=0,1) ESTR_p09a05c01 

Médio (∏C=0,5) ESTR_p09a05c05 

Alto (∏C=0,9) ESTR_p09a05c09 

Alto 

(∏A=0,9) 

Baixo (∏C=0,1) ESTR_p09a09c01 

Médio (∏C=0,5) ESTR_p09a09c05 

Alto (∏C=0,9) ESTR_p09a09c09 

 

Para iniciar o período de Estratégia, escolhe-se o grupo de Periódicos Estratégicos, 

que havia sido selecionado ao final do período Normal, de acordo com o nível do parâmetro 

∏P correspondente à rodada de simulação sendo realizada. 
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Assim como no caso do período Normal, um ciclo do período de Estratégia se inicia 

com a geração dos artigos publicados por cada periódico naquele ciclo. Porém, no caso dos 

ciclos do período de Estratégia, separam-se os artigos publicados pelos Periódicos 

Estratégicos dos demais, para a manipulação específica do processo de escolha das citações. 

Para os artigos publicados pelos Periódicos Normais, todas as citações seguem a 

mesma lógica usada no período Normal. No entanto, para os Periódicos Estratégicos, 

sorteiam-se os Artigos Estratégicos e, para estes, sorteiam-se as Citações Estratégicas. Para 

estas, consideram-se como alvos potenciais apenas os artigos publicados pelos Periódicos 

Estratégicos. Para todas as demais citações, o processo de alocação é idêntico ao que ocorre 

no período Normal. 

Após a alocação das citações em cada ciclo de Estratégia, juntam-se os Artigos 

Estratégicos aos demais artigos, para que sejam são consolidadas as informações sobre os 

artigos, os periódicos e as ligações entre eles, e atualizadas as estruturas das redes de artigos e 

de periódicos, conforme descrito no item 4.3.  

4.2.4 Período Base 

Para fins de comparação de resultados, executa-se uma rodada de simulação na qual 

o Comportamento Estratégico não é induzido aos Periódicos Estratégicos. São criados três 

grupos de Periódicos Estratégicos, de acordo com os níveis do parâmetro ∏P, porém a lógica 

de escolha de alvo para as citações dos seus artigos permanece inalterada em relação ao 

período Normal. Na prática, o período Base é exatamente igual ao período Normal. As 

rodadas do Período Base (Rodadas Base) encontram-se identificadas no Quadro 7. 

Quadro 7: Identificação das Rodadas Base de simulação  

Fonte: elaborado pelo autor 

Nível: 

Periódicos 

Nível: 

Artigos 

Nível: 

Citações 

Identificação 

da rodada 

Baixo 

(∏P=0,2) 

Nulo 

(∏A=0,0) 

Nulo 

(∏C=0,0) 
BASE_p02a00c00 

Médio 

(∏P=0,5) 

Nulo 

(∏A=0,0) 

Nulo 

(∏C=0,0) 
BASE_p05a00c00 

Alto 

(∏P=0,9) 

Nulo 

(∏A=0,0) 

Nulo 

(∏C=0,0) 
BASE_p09a00c00 
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4.2.5 Período Pós-Estratégia 

Após o fim do período de Estratégia (ou do período Base, no caso da rodada Base), 

cessa o Comportamento Estratégico, e os Periódicos Estratégicos passam a ser regidos pela 

mesma lógica que regula a escolha de alvo para as citações nos Periódicos Normais. Este 

período, no qual o comportamento de todos os periódicos é igual ao que ocorre durante o 

período Normal, chama-se Pós-Estratégia. Ou seja, a cada ciclo do período Pós-Estratégia, os 

periódicos publicam artigos que contém citações a outros artigos, escolhidos da mesma 

maneira como ocorre no período Normal, conforme descrito no item 4.2.2. 

Após a alocação das citações em cada ciclo Pós-Estratégia, são consolidadas as 

informações sobre os artigos, os periódicos e as ligações entre eles, e atualizadas as estruturas 

das redes de artigos e de periódicos, conforme descrito no item 4.3. 

4.3 Consolidação e atualização das informações 

A etapa de consolidação e atualização das informações é comum aos diferentes 

períodos da simulação, com algumas especificidades em cada caso, conforme descrito a 

seguir. 

Primeiramente, o valor de fitness dos artigos é atualizado, de maneira a refletir a 

queda de sua atratividade em termos acadêmicos com o passar do tempo (DOROGOVTSEV; 

MENDES, 2000; HAJRA; SEN, 2005)Por simplicidade do modelo de simulação, adotou-se 

neste estudo um redutor para o fitness inversamente proporcional ao número de ciclos de 

simulação desde que o artigo foi criado na base, calculado de maneira que os artigos com 

mais de cinco anos desde a publicação tenham fitness zero. Sendo Č o número do ciclo atual 

de simulação, o valor de fitness é atualizado de acordo com a seguinte expressão: 

 

𝜑𝑖(𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙) = 𝜑𝑖(𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) × (1 −
𝑚í𝑛{(Č − 𝑎𝑛𝑜𝑖); 5}

5
) 

 

Em seguida, são atualizadas as informações características dos artigos, calculando-se 

os parâmetros descritos no Quadro 8. 
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Quadro 8: Informações dos artigos 

Fonte: elaborado pelo autor 

Símbolo Descrição 

𝑘𝑖𝑛 
Quantidade total de citações recebidas pelo artigo; considerando a estrutura de rede em que os 

artigos são os nós e as citações as arestas, corresponde ao grau de entrada de cada nó 

𝜑𝑝𝑜𝑛𝑑 Fitness ponderado: 𝜑𝑝𝑜𝑛𝑑 = 𝜑 × 𝑘
𝑖𝑛  

 

A partir das ligações entre os artigos, constroem-se e atualizam-se as ligações entre 

os periódicos em que estes artigos foram publicados, gerando a estrutura da rede de 

periódicos. Assim como no caso da rede de artigos, as arestas desta rede também são 

direcionadas. Porém, neste caso, as arestas têm um peso, que é equivalente à quantidade de 

citações que os artigos existentes em um periódico receberam de todos os outros artigos. 

Uma vez atualizadas as informações acerca da estrutura das redes de artigos e de 

periódicos, procede-se com a atualização das informações características dos periódicos, 

calculando-se as informações descritas no Quadro 9. 

Quadro 9: Informações dos periódicos 

Fonte: elaborado pelo autor 

Símbolo Descrição 

𝐾_𝑇𝑜𝑡𝑖𝑛 
Quantidade total de citações recebidas por todos os artigos publicados pelo periódico; 

corresponde ao grau de entrada total do nó 

𝐾_2𝑖𝑛 
Quantidade de citações recebidas pelos artigos publicados pelo periódico nos dois últimos ciclos 

de simulação; corresponde ao grau de entrada de dois ciclos do nó 

𝐾_5𝑖𝑛 
A quantidade de citações recebidas pelos artigos publicados pelo periódico nos cinco últimos 

ciclos de simulação; corresponde ao grau de entrada de cinco ciclos do nó 

𝑛𝑎 A quantidade de artigos publicados pelo periódico no último ciclo de simulação 

Φ O fitness médio dos artigos publicados pelo periódico no último ciclo de simulação 

FI2 Fator de impacto com base nos dois últimos anos do periódico: 𝐹𝐼2 =
𝐾_2𝑖𝑛

𝑛𝑎
 

FI5 Fator de impacto com base nos cinco últimos anos do periódico: 𝐹𝐼5 =
𝐾_5𝑖𝑛

𝑛𝑎
 

Ř Índice de reciprocidade do periódico: Ř𝑖 =
ṙ𝑖

𝑘𝑖
𝑜𝑢𝑡 

EIG Centralidade medida por autovetor do periódico. 

 

Ao final das rodadas de simulação, são calculados o índice de reciprocidade de cada 

periódico e a centralidade baseada em autovetor, ao final dos ciclos de Preparação (Č=10), 

Estratégia/Base (Č=20) e Pós-Estratégia (Č=30). O cálculo do índice de reciprocidade dos 

periódicos e da centralidade medida por autovetor estão descritos a seguir. 

Para cada par de periódicos da base, contam-se quantas citações cada um fez ao 

outro. O menor destes dois valores equivale à quantidade de citações recíprocas deste par de 
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periódicos. A reciprocidade total de um periódico é a soma das citações recíprocas nos pares 

que ele compõe. O índice de reciprocidade Ř de um periódico é a relação entre a sua 

reciprocidade e a quantidade de citações feitas por ele (grau de saída). 

 

Para todos os pares de periódicos i–j:  

 

ř𝑖−𝑗 = 𝑚í𝑛(𝑐𝑖𝑡𝑖→𝑗; 𝑐𝑖𝑡𝑗→𝑖)  é a reciprocidade do par de periódicos i–j; 

ř𝑖 = ∑ ř𝑖−𝑗𝑗   é a reciprocidade total do periódico i, considerando todos os 

demais periódicos j  

𝑘𝑖
𝑜𝑢𝑡 = ∑ 𝑘𝑖→𝑗

𝑜𝑢𝑡
𝑗   é o grau de saída do periódico i; 

Ř𝑖 =
ř𝑖

𝑘𝑖
𝑜𝑢𝑡   é o índice de reciprocidade do periódico i. 

 

A centralidade baseada em autovetor dos periódicos foi computada em uma variável 

chamada EIG , de acordo com o algoritmo proposto por West e Bergstrom (2008), conforme 

descrito a seguir. Sejam  

𝐻  é a matriz de adjacência de cinco períodos da rede de periódicos, 

onde ℎ𝑖𝑗 corresponde a quantidade de citações de artigos publicados 

no periódico i, nos últimos cinco períodos de simulação, 

direcionadas a artigos publicados no periódico j 

𝐻𝑁  é a matriz 𝐻 normalizada, ou seja, a soma das colunas de 𝐻𝑁 é 

igual a 1; ou  ℎ𝑛𝑖𝑗 =
ℎ𝑖𝑗

∑ ℎ𝑖𝑗𝑖
 

𝑂  é uma matriz de mesma dimensão que 𝐻, tal que  𝑜𝑖𝑗 = 1 

𝑂𝑁  é a matriz 𝑂 normalizada, ou seja, a soma das colunas de 𝑂𝑁 é igual 

a 1 

EIGi é a centralidade medida por autovetor do periódico i, e corresponde à i-ésima 

linha do primeiro autovetor da matriz 𝐺 definida por: 

𝐺 = 𝐻𝑁 × 0,85 + 𝑂𝑁 × 0,15  
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5 RESULTADOS 

Nas sessões a seguir, apresentam-se, inicialmente, os testes realizados para garantir a 

independência dos resultados em relação à quantidade de periódicos na rede e ao número de 

ligações entre os nós (que está relacionado à quantidade de novos artigos em cada ciclo e à 

quantidade de citações em cada artigo). Isto se deve ao fato da simulação implementada ser 

custosa computacionalmente, com o tempo de processamento crescendo exponencialmente 

em função do tamanho da rede, o que levou a uma decisão metodológica de contingência, 

mencionada anteriormente e explicada a seguir. Em seguida, são apresentados e analisados os 

resultados das rodadas de simulação. 

5.1 Validação dos resultados – independência do tamanho da rede 

O tempo de simulação total em cada rodada cresce exponencialmente com a 

quantidade de nós e de ligações entre eles, o que torna o processo inteiro muito custoso. 

Assim, optou-se pela geração de uma rodada com um período de Preparação e um período 

Normal. O resultado desta rodada foi então usado pelas demais, como ponto de partida para o 

período de Estratégia e para o período Base, e posteriormente para o período Pós-Estratégia 

Para garantir que os resultados obtidos são válidos, testou-se a premissa de que as 

redes geradas ao final do Período Normal são estacionárias. Para isto, foram feitas 120 

rodadas contemplando apenas os períodos de Preparação e Normal, das quais dez foram 

selecionadas aleatoriamente. Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para 

comparar as distribuições de frequência dos valores de FI2 e FI5 destas distribuições. Em 

todos os testes feitos, os testes mostraram que as distribuições não poderiam ser consideradas 

diferentes, com p=0,05. O Quadro 10 mostra os resultados de valor-p dos testes K-S entre os 

pares de amostras. 
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Quadro 10: Valor-p dos testes K-S para comparação das rodadas de validação  

Fonte: elaborado pelo autor 

Rodada  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variáveis FI2 FI5 FI2 FI5 FI2 FI5 FI2 FI5 FI2 FI5 FI2 FI5 FI2 FI5 FI2 FI5 FI2 FI5 

1 
FI2 0,906 - 0,967 - 0,906 - 0,581 - 1,000 - 0,699 - 0,967 - 0,699 - 0,906 - 

FI5 - 0,906 - 0,699 - 0,813 - 0,281 - 0,967 - 0,581 - 0,813 - 0,699 - 0,813 

2 
FI2   0,581 - 0,906 - 0,699 - 0,906 - 0,813 - 0,967 - 0,967 - 1,000 - 

FI5   - 0,468 - 0,967 - 0,468 - 0,994 - 0,906 - 0,581 - 0,813 - 0,699 

3 
FI2     0,906 - 0,281 - 0,906 - 0,211 - 0,906 - 0,468 - 0,813 - 

FI5     - 0,699 - 0,281 - 0,906 - 0,468 - 0,906 - 0,906 - 0,906 

4 
FI2       0,581 - 0,813 - 0,367 - 1,000 - 0,813 - 0,581 - 

FI5       - 0,367 - 0,967 - 0,906 - 0,967 - 0,967 - 0,468 

5 
FI2         0,367 - 0,699 - 0,468 - 0,813 - 0,581 - 

FI5         - 0,367 - 0,699 - 0,367 - 0,367 - 0,468 

6 
FI2           0,468 - 0,581 - 0,906 - 0,967 - 

FI5           - 0,581 - 0,994 - 0,699 - 0,906 

7 
FI2             0,581 - 0,906 - 0,581 - 

FI5             - 0,906 - 0,906 - 0,813 

8 
FI2               0,906 - 0,906 - 

FI5               - 0,967 - 0,906 

9 
FI2                 0,994 - 

FI5                 - 0,813 

5.2 Descrição dos dados obtidos na simulação 

Foram calculados a média e o desvio padrão das três repetições de cada rodada de 

simulação, para os valores de FI2, FI5, Ř e EIG de cada periódico, em cada ciclo. As sessões a 

seguir descrevem o comportamento destas variáveis ao longo dos ciclos de simulação. 

Para fins de análise dos efeitos dos parâmetros apenas sobre os resultados dos 

Periódicos Estratégicos, consideraram-se apenas os ciclos de transição do Comportamento 

Estratégico (ou seja, o ciclo Č=10, último antes da incidência do Comportamento Estratégico, 

o ciclo Č=20, último em que há ocorrência de Comportamento Estratégico) e o ciclo final 

(ciclo Č=30). 

As figuras a seguir apresentam as médias, nos ciclos Č=10, 20 e 30, dos valores de 

FI2, FI5 e Ř dos Periódicos Estratégicos, para os níveis de ∏P=0,2 (linhas azuis), ∏P=0,5 

(linhas verdes), e ∏P=0,9 (linhas amarelas), em diferentes combinações dos parâmetros ∏A e 

∏C. As linhas cheias representam os valores obtidos nas Rodadas Estratégicas, enquanto que 

as linhas tracejadas representam os valores obtidos nas Rodadas Base correspondentes. 

A Figura 2 apresenta o gráfico dos valores de FI2. Percebem-se efeitos confusos, em 

que em algumas situações os valores das Rodadas Estratégicas são superiores aos das 
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Rodadas Base, e outras com efeitos inversos. A análise descritiva destes valores não oferece 

condições para compreensões que orientem a análise estatística mais aprofundada. 

Já os gráficos apresentados na Figura 3 oferecem subsídios para que se percebam 

diferenças consistentemente positivas, entre os valores de FI5 das Rodadas Estratégicas e 

Base, em todas as combinações dos parâmetros ∏A e ∏C. Também, os gráficos sugerem que 

os valores de FI5 dos Periódicos Estratégicos são superiores, tão maiores forem os valores do 

parâmetro ∏P, em cada combinação dos parâmetros ∏A e ∏C. 

A Figura 4 apresenta gráficos semelhantes para os valores de Ř, com descrição e 

observações muito semelhantes às de FI5. 

Para fins de visualização dos mesmos efeitos, a partir de arranjos diferentes das 

combinações dos parâmetros, foram preparados gráficos semelhantes aos apresentados 

anteriormente, disponíveis no Anexo 5. 

O Anexo 4 apresenta figuras com os gráficos das médias de FI2, FI5 e Ř, para os 

periódicos Estratégicos e todos os demais periódicos, em cada ciclo de simulação, 

correspondentes às combinações dos três níveis manipulados dos parâmetros ∏A e ∏C, para 

cada um dos níveis do parâmetro ∏P. Inicialmente, comentam-se as observações a respeito 

dos valores de FI2, apresentadas nos gráficos das Figuras Figura 5, Figura 6 e Figura 7 deste 

anexo. 

No nível de ∏P=0,2, não se percebem, a princípio, variações de FI2 dos Periódicos 

Estratégicos que sinalizem para alguma tendência, em algum período. Apenas nas 

combinações em que ∏A=0,9 e ∏C=0,5, e em que ∏A=0,9 e ∏C=0,9, percebem-se 

perturbações consistentes nos valores de FI2 dos Periódicos Normais, durante o Período 

Estratégico (entre os ciclos Č=10 e Č=20). 

No nível de ∏P=0,5, parece haver uma leve variação de FI2 dos Periódicos 

Estratégicos que represente uma tendência apenas na combinação em que ∏A=0,9 e ∏C=0,9, 

cuja significância estatística precisa ser verificada. Para os Periódicos Normais, percebem-se 

variações no Período Estratégico nas combinações com em que ∏A>0,5 e ∏C>0,5. 

Já no nível de ∏P=0,9, parece haver leves variações de FI2 dos Periódicos 

Estratégicos, indicativas de tendências, nas combinações em que ∏A=0,9 e ∏C=0,5, em que 

∏A=0,5 e ∏C=0,9, e em que ∏A=0,9 e ∏C=0,9, cujas significâncias estatísticas precisam ser 
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verificadas. Também no caso dos Periódicos Normais, percebem-se variações no Período 

Estratégico nas combinações em que ∏A>0,5 e ∏C>0,5. 

Consideram-se a seguir os gráficos dos valores de FI5, para os níveis de ∏P=0,2, 

∏A=0,5 e ∏C=0,9, apresentados nas Figuras Figura 8, Figura 9 e Figura 10, do Anexo 4. Em 

todos, só não são percebidas variações de FI5 dos Periódicos Estratégicos na combinação em 

que ∏A=0,1 e ∏C=0,1. Já para os Periódicos Normais, o comportamento de FI5 é bem 

parecido com o de FI2. 

O Anexo 6 apresenta os histogramas dos valores das variáveis FI2, FI5, EIG e Ř nos 

ciclos Č=10, 20 e 30, para as combinações de ∏A e ∏C, em cada um dos níveis do parâmetro 

∏P. O Quadro 11 apresenta uma descrição das variáveis FI2, FI5, EIG e Ř. 

A observação das figuras anteriormente citadas e do Quadro 11 leva a crer que há 

forte indício de que os parâmetros utilizados no modelo produzam efeitos sobre as variáveis 

FI5 e Ř entre os ciclos 10 e 20 (durante a ocorrência do Comportamento Estratégico), e que 

estes efeitos são perdidos entre os ciclos 20 e 30, após o encerramento do Comportamento 

Estratégico. Porém, não está claro que haja efeito sobre FI2, nem sobre EIG. 

As distribuições de frequência das variáveis FI2, FI5, Ř e EIG não seguem uma 

distribuição normal, o que se percebe com a comparação com as curvas normais incluídas nos 

gráficos e foi confirmado por testes K-S, com sig=0 em todos os testes realizados. A 

transformação logarítmica das variáveis, para redução da variância, não produziu o 

ajustamento necessário, com sig=0 nos testes K-S realizados com as distribuições de 

𝐿𝑛(𝐹𝐼2), 𝐿𝑛(𝐹𝐼5), 𝐿𝑛(Ř) e 𝐿𝑛(𝐸𝑖𝑔). Além disso, os dados apresentam fortes assimetrias e a 

presença de outliers. Este resultado é esperado e coerente com a forma como a lógica de 

ligações entre os nós das redes foi construída no modelo de simulação, por meio da adaptação 

de um mecanismo de ligação preferencial. 
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Figura 2 Comparação dos valores de FI2 para ∏P=0,2, 0,5 e 0,9 

Ciclos 10, 20 e 30 || Diversas combinações de ∏A e ∏C 
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Figura 3 Comparação dos valores de FI5 para ∏P=0,2, 0,5 e 0,9 

Ciclos 10, 20 e 30 || Diversas combinações de ∏A e ∏C 
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Figura 4 Comparação dos valores de Ř para ∏P=0,2, 0,5 e 0,9 

Ciclos 10, 20 e 30 || Diversas combinações de ∏A e ∏C 
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Quadro 11: Medidas de FI2, FI5, EIG e Ř para ∏P=0,2, 0,5 e 0,9 

Fonte: elaborado pelo autor 

 
∏P=0,2 ∏P=0,5 ∏P=0,9 

Č=10 Č=20 Č=30 Č=10 Č=20 Č=30 Č=10 Č=20 Č=30 

Rodadas (repetições) 9 (3) 9 (3) 9 (3) 9 (3) 9 (3) 9 (3) 9 (3) 9 (3) 9 (3) 

N Válidos 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 

N periódicos/rodada 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

N periféricos/rodada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N estratégicos/rodada 20 20 20 47 47 47 93 93 93 

FI2 

E* 
Média 0,650 0,681 0,661 0,737 0,745 0,774 0,751 0,759 0,803 

Mediana 0,558 0,580 0,600 0,806 0,708 0,750 0,806 0,714 0,762 

N* 
Média 0,771 0,820 0,825 0,768 0,801 0,821 0,780 0,768 0,846 

Mediana 0,818 0,800 0,800 0,762 0,767 0,800 0,733 0,708 0,800 

C* 
Média 3,502 3,483 3,536 3,509 3,429 3,533 3,509 3,336 3,532 

Mediana 3,450 3,444 3,500 3,450 3,385 3,481 3,450 3,298 3,500 

Mínimo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Máximo 6,045 8,167 9,278 6,045 7,429 7,867 6,045 8,680 7,833 

Q1 1,432 1,462 1,462 1,432 1,412 1,467 1,432 1,367 1,462 

Q2 2,815 2,773 2,821 2,815 2,727 2,821 2,815 2,655 2,821 

Q3 4,136 4,125 4,175 4,136 4,041 4,192 4,136 3,925 4,159 

FI5 

E* 
Média 6,782 12,466 6,974 7,647 13,168 7,904 7,828 12,909 8,230 

Mediana 5,512 7,464 5,929 7,536 9,821 7,462 7,710 9,917 7,792 

N* 
Média 8,054 8,325 8,426 8,036 8,169 8,486 8,193 7,779 8,282 

Mediana 7,962 8,222 8,333 7,733 7,800 8,154 6,720 6,760 7,160 

C* 
Média 49,075 48,914 49,451 49,194 48,097 49,666 49,194 46,485 49,579 

Mediana 46,852 46,419 46,844 47,019 45,878 47,561 47,019 43,950 47,538 

Mínimo 0,406 0,182 0,182 0,406 0,188 0,182 0,406 0,095 0,227 

Máximo 141,600 140,045 138,692 141,600 160,192 252,944 141,600 175,833 202,346 

Q1 15,750 16,530 15,915 15,750 17,154 16,062 15,750 18,130 15,955 

Q2 35,360 35,222 35,081 35,360 34,721 35,192 35,360 33,941 35,135 

Q3 60,700 60,000 60,915 60,700 59,091 61,087 60,700 57,175 60,954 

Ř 

E* 
Média 0,078 0,152 0,078 0,088 0,170 0,092 0,092 0,168 0,095 

Mediana 0,065 0,094 0,062 0,083 0,122 0,084 0,084 0,121 0,086 

N* 
Média 0,095 0,097 0,098 0,095 0,095 0,097 0,090 0,094 0,097 

Mediana 0,087 0,093 0,088 0,088 0,088 0,086 0,073 0,079 0,083 

C* 
Média 0,498 0,499 0,501 0,499 0,498 0,503 0,499 0,494 0,504 

Mediana 0,495 0,501 0,500 0,495 0,501 0,500 0,495 0,494 0,502 

Mínimo 0,002 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 

Máximo 0,886 0,989 1,000 0,886 0,976 1,000 0,886 0,967 1,000 

Q1 0,184 0,193 0,182 0,184 0,205 0,182 0,184 0,220 0,180 

Q2 0,388 0,398 0,389 0,388 0,400 0,391 0,388 0,404 0,390 

Q3 0,605 0,615 0,621 0,605 0,617 0,624 0,605 0,614 0,621 
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∏P=0,2 ∏P=0,5 ∏P=0,9 

Č=10 Č=20 Č=30 Č=10 Č=20 Č=30 Č=10 Č=20 Č=30 

EIG 

E* 
Média 6,74E-04 1,06E-03 6,81E-04 7,19E-04 1,11E-03 7,21E-04 7,31E-04 1,11E-03 7,37E-04 

Mediana 6,28E-04 6,77E-04 6,25E-04 6,99E-04 8,00E-04 6,97E-04 7,09E-04 8,12E-04 7,20E-04 

N* 
Média 7,41E-04 7,43E-04 7,47E-04 7,41E-04 7,40E-04 7,49E-04 7,24E-04 7,27E-04 7,39E-04 

Mediana 7,24E-04 7,35E-04 7,38E-04 7,15E-04 7,23E-04 7,33E-04 6,68E-04 6,72E-04 6,81E-04 

C* 
Média 3,08E-03 3,06E-03 3,08E-03 3,09E-03 3,03E-03 3,09E-03 3,09E-03 2,97E-03 3,09E-03 

Mediana 2,78E-03 2,83E-03 2,87E-03 2,79E-03 2,80E-03 2,87E-03 2,79E-03 2,75E-03 2,88E-03 

Mínimo 3,87E-04 3,86E-04 3,82E-04 3,87E-04 3,86E-04 3,82E-04 3,87E-04 3,86E-04 3,84E-04 

Máximo 9,05E-03 1,23E-02 9,47E-03 9,05E-03 1,64E-02 8,80E-03 9,05E-03 1,47E-02 9,89E-03 

Q1 1,10E-03 1,13E-03 1,10E-03 1,10E-03 1,16E-03 1,10E-03 1,10E-03 1,23E-03 1,10E-03 

Q2 2,20E-03 2,15E-03 2,14E-03 2,20E-03 2,15E-03 2,13E-03 2,20E-03 2,14E-03 2,15E-03 

Q3 3,74E-03 3,75E-03 3,76E-03 3,74E-03 3,71E-03 3,77E-03 3,74E-03 3,67E-03 3,78E-03 

* E: periódicos periféricos Estratégicos; N: periódicos periféricos Normais; C: periódicos não periféricos 

  Q1, Q2, Q3: quartis 

5.3 Análise dos efeitos da simulação 

A partir das análises descritivas dos dados que foram gerados pelo modelo de 

simulação, mencionadas anteriormente, a estratégia adotada para análise dos efeitos foi 

dividida em duas etapas: 

Etapa 1: Identificação de existência de efeito estatisticamente significante, pela 

comparação dos resultados da rodada base com os resultados das rodadas em que há 

ocorrência do Comportamento Estratégico pela manipulação dos parâmetros ∏P, ∏A e ∏C; 

Etapa 2: No caso da confirmação da existência de efeito, quatro etapas posteriores: 

Etapa 2.1: Análise da influência de cada parâmetro sobre a variação da centralidade 

(medida pelas variáveis FI2, FI5 e EIG) dos Periódicos Estratégicos e demais periódicos 

periféricos, chamados de Periódicos Normais, pela comparação dos resultados das diversas 

rodadas em que há ocorrência do Comportamento Estratégico pela manipulação parâmetros 

∏P, ∏A e ∏C; 

Etapa 2.2: Análise dos efeitos de longo prazo decorrentes do Comportamento 

Estratégico, pela comparação dos valores das medidas de centralidade (medida pelas variáveis 

FI2, FI5 e EIG) nos ciclos Č=10 e Č=30, para os Periódicos Estratégicos; 

Etapa 2.3: Análise do índice de reciprocidade Ř como estimador para a centralidade 

de grau (medida pelas variáveis FI2 e FI5) dos Periódicos Estratégicos; 
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Etapa 2.4: Avaliação de um modelo alternativo para análise da influência de cada 

parâmetro sobre a variação da centralidade, considerando uma combinação multiplicativa dos 

parâmetros usados. 

Escolheram-se testes de estimação robustos, baseados no método dos Mínimos 

Desvios Absolutos (LAD) para contornar as limitações impostas pelas premissas adotadas 

pelo método de estimação pelos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) (HAIR JR. et al., 

2009; HUBER, 1981; OLIVE, 2008; WILCOX, 2012). 

5.3.1 Etapa 1: Confirmação dos efeitos sobre FI2, FI5, EIG e Ř  

Para avaliação da existência de efeito sobre a centralidade e o índice de reciprocidade 

dos Periódicos Estratégicos a partir da manipulação dos parâmetros ∏P, ∏A e ∏C, efetuaram-

se testes de Kruskal-Wallis para comparação das distribuições das variáveis FI2, FI5, EIG e Ř 

no ciclo Č=20. Considerando-se apenas os Periódicos Estratégicos, compararam-se os 

resultados das Rodadas Base (nas quais não há ocorrência de Comportamento Estratégico) 

com os resultados das Rodadas Estratégicas. O Quadro 12 apresenta as rodadas que foram 

comparadas. 

Quadro 12: Rodadas para identificação da existência de efeito 

no ciclo Č=20, por testes de Kruskal-Wallis 

Fonte: elaborado pelo autor 

Teste Rodada Base Rodada Estratégica 

#1 (∏P=0,2) BASE_p02a00c00 ESTR_p02aYYcZZ, YY=01, 05, 09; ZZ=01, 05, 09 

#2 (∏P=0,5) BASE_p05a00c00 ESTR_p05aYYcZZ, YY=01, 05, 09; ZZ=01, 05, 09 

#3 (∏P=0,9) BASE_p09a00c00 ESTR_p09aYYcZZ, YY=01, 05, 09; ZZ=01, 05, 09 

 

O Quadro 13 apresenta os resultados dos testes realizados. A partir dos resultados 

obtidos, pode-se concluir que a introdução do Comportamento Estratégico acarreta efeitos 

estatisticamente significantes sobre FI5, EIG e Ř, já que em todos os testes com estas variáveis 

obteve-se sig<0,05. Por outro lado, não se observou efeito estatisticamente significante sobre 

a variável FI2 em qualquer dos testes realizados. Por este motivo, esta variável foi descartada 

da análise.  
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Quadro 13: Resultados dos testes Kruskal-Wallis para identificação da existência 

de efeito sobre os Periódicos Periféricos no ciclo Č=20 

Fonte: elaborado pelo autor 

Test Statisticsa,b 

  Chi-square df Asymp. Sig. 

#1 

(∏P=0,2) 

Ř-20 32,897 9 ,000 

FI2-20 0,751 9 1,000 

FI5-20 25,039 9 ,003 

EIG-20 38,453 9 ,000 

#2 

(∏P=0,5) 

Ř-20 129,661 9 ,000 

FI2-20 3,414 9 ,946 

FI5-20 81,255 9 ,000 

EIG-20 119,441 9 ,000 

#3 

(∏P=0,9) 

Ř-20 212,061 9 ,000 

FI2-20 15,493 9 ,078 

FI5-20 122,392 9 ,000 

EIG-20 215,022 9 ,000 

a Kruskal Wallis Test 

b Grouping Variable: Tipo de rodada (pXXa00c00; pXXaYYcZZ; XX= 02, 05, 09; YY= 01, 05, 09; ZZ= 01, 05, 09) 

5.3.2 Etapa 2.1: Influência dos parâmetros sobre a variação de centralidade dos periódicos 

Nesta etapa, buscou-se analisar a influência dos parâmetros ∏P, ∏A e ∏C sobre a 

centralidade de grau e medida por autovetor dos Periódicos Estratégicos. Tendo em vista que 

os testes descritos anteriormente no item 5.3.1 mostraram não haver efeitos estatisticamente 

significantes sobre a variável FI2, os efeitos sobre a centralidade de grau foram analisados 

considerando apenas a variável FI5.  

Foram construídos dois modelos semelhantes de regressão (chamados, no escopo 

deste trabalho, de Modelo 1a e Modelo 1b), contendo as mesmas variáveis independentes. 

Com eles, buscou-se avaliar a variação dos valores de FI5 (Modelo 1a) e de EIG (Modelo 1b) 

ocorrida durante o tempo em que houve o Comportamento Estratégico (ou seja, entre os ciclos 

Č=10 e Č=20), comparando-se os Periódicos Estratégicos com os demais periódicos 

periféricos. Nestes modelos, foi utilizada uma amostra dos dados da simulação referentes às 

rodadas estratégicas, restrita aos Periódicos Periféricos. 

Introduziram-se seis variáveis dummy binárias iniciais (duas para cada um dos três 

parâmetros analisados), cujos valores codificados, combinados, identificam os tipos de 

rodadas de simulação e os diversos níveis dos parâmetros. Utilizou-se também uma variável 

dummy para identificar os Periódicos Estratégicos e Normais, de forma a permitir a análise 

comparativa dos efeitos produzidos sobre eles. 
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Além disso, foram introduzidas outras variáveis dummy, resultados de combinações 

multiplicativas das variáveis iniciais com a variável que identifica os Estratégicos e Normais, 

com a finalidade de se captar separadamente os efeitos de cada parâmetro analisado sobre os 

Periódicos Estratégicos e sobre os Periódicos Normais (modelo de regressão com mediação). 

Para medir a variação dos valores de FI5 e EIG computaram-se também outras duas variáveis, 

correspondentes à diferença de valores entre os ciclos Č=20 e Č=10.  O Quadro 14 apresenta o 

conjunto de variáveis utilizadas no modelo proposto. 

Quadro 14: Conjunto de variáveis do modelo de regressão y: dFI5=f(P, A, C) 

Fonte: elaborado pelo autor 

Variáveis Valores Descrição da situação correspondente
a, b, c

 

P5 
1 

0 

Rodadas em que ∏P=0,5 

Outras rodadas 

P9 
1 

0 

Rodadas em que ∏P=0,9 

Outras rodadas 

A5 
1 

0 

Rodadas em que ∏A=0,5 

Outras rodadas 

A9 
1 

0 

Rodadas em que ∏A=0,9 

Outras rodadas 

C5 
1 

0 

Rodadas em que ∏C=0,5 

Outras rodadas 

C9 
1 

0 

Rodadas em que ∏C=0,9 

Outras rodadas 

P5E 
1 

0 

Periódicos Estratégicos na rodada em que ∏P=0,5 

Periódicos Normais ou outras rodadas 

P9E 
1 

0 

Periódicos Estratégicos na rodada em que ∏P=0,9 

Periódicos Normais ou outras rodadas 

A5E 
1 

0 

Periódicos Estratégicos na rodada em que ∏A=0,5 

Periódicos Normais ou outras rodadas 

A9E 
1 

0 

Periódicos Estratégicos na rodada em que ∏A=0,9 

Periódicos Normais ou outras rodadas 

C5E 
1 

0 

Periódicos Estratégicos na rodada em que ∏C=0,5 

Periódicos Normais ou outras rodadas 

C9E 
1 

0 

Periódicos Estratégicos na rodada em que ∏C=0,9 

Periódicos Normais ou outras rodadas 

E 
1 

0 

Periódicos Estratégicos 

Periódicos periféricos Normais 

dFI5 - 
Variável dependente (Modelo 1a): Variação de FI5 entre os ciclos 10 e 20 

dFI5=FI5-20 – FI5-10  

dEIG - 
Variável dependente (Modelo 1b): Variação de EIG entre os ciclos 10 e 20 

dEIG=EIG-20 – EIG-10  
a  A rodada em que ∏P=0,2 corresponde à combinação P5=0; P9=0 
b A rodada em que ∏A=0,1 corresponde à combinação A5=0; A9=0 
c A rodada em que ∏C=0,1 corresponde à combinação C5=0; C9=0 
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Os modelos de regressão propostos para análise são representados pela Equação 

1(a,b), cujos coeficientes são explicados a seguir.  

 

𝑦𝑎, 𝑦𝑏 = 𝑓(𝑃, 𝐴, 𝐶) = 𝛽0
𝑎,𝑏 + 𝛽1

𝑎,𝑏𝑃5 + 𝛽2
𝑎,𝑏𝑃9 + 𝛽3

𝑎,𝑏𝐴5 + 𝛽4
𝑎,𝑏𝐴9 +

+𝛽5
𝑎,𝑏𝐶5 + 𝛽6

𝑎,𝑏𝐶9 + 𝛽7
𝑎,𝑏𝑃5𝐸 + 𝛽8

𝑎,𝑏𝑃9𝐸 + 𝛽9
𝑎,𝑏𝐴5𝐸 +

+𝛽10
𝑎,𝑏𝐴9𝐸 + 𝛽11

𝑎,𝑏𝐶5𝐸 + 𝛽12
𝑎,𝑏𝐶9𝐸 + 𝛽13

𝑎,𝑏𝐸 + 𝜖  

Equação 1(a,b) 

 

 𝑦𝑎: variável dependente do Modelo 1a, correspondente à variação de FI5 

 𝑦𝑏: variável dependente do Modelo 1b, correspondente à variação de EIG 

 𝛽0
𝑎,𝑏

: constante, equivale ao efeito no caso base (∏P=0,2, ∏A=0,1 e ∏C=0,1) 

 𝛽1
𝑎,𝑏

: aumento global de y decorrente da aplicação do nível ∏P=0,5 

 𝛽2
𝑎,𝑏

: aumento global de y decorrente da aplicação do nível ∏P=0,9 

 𝛽3
𝑎,𝑏

: aumento global de y decorrente da aplicação do nível ∏A=0,5 

 𝛽4
𝑎,𝑏

: aumento global de y decorrente da aplicação do nível ∏A=0,9 

 𝛽5
𝑎,𝑏

: aumento global de y decorrente da aplicação do nível ∏C=0,5 

 𝛽6
𝑎,𝑏

: aumento global de y decorrente da aplicação do nível ∏C=0,9 

 𝛽7
𝑎,𝑏

: aumento de y dos Periódicos Estratégicos decorrente do nível ∏P=0,5 

 𝛽8
𝑎,𝑏

: aumento de y dos Periódicos Estratégicos decorrente do nível ∏P=0,9 

 𝛽9
𝑎,𝑏

: aumento de y dos Periódicos Estratégicos decorrente do nível ∏A=0,5 

 𝛽10
𝑎,𝑏

: aumento de y dos Periódicos Estratégicos decorrente do nível ∏A=0,9 

 𝛽11
𝑎,𝑏

: aumento de y dos Periódicos Estratégicos decorrente do nível ∏C=0,5 

 𝛽12
𝑎,𝑏

: aumento de y dos Periódicos Estratégicos decorrente do nível ∏C=0,9 

 𝛽13
𝑎,𝑏

: aumento de y dos Periódicos Estratégicos, independentemente dos 

parâmetros ∏P, ∏A e ∏C 

 𝜖: termo correspondente ao resíduo da regressão. 
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Desta forma, é possível calcular separadamente os efeitos sobre os Periódicos 

Estratégicos e sobre os Periódicos Normais, considerando uma combinação destes 

coeficientes, para uma dada combinação dos parâmetros ∏P, ∏A e ∏C. 

Por exemplo, o efeito de ∏C=0,5 (P5=1; P9=0) sobre os Periódicos Estratégicos, será 

o resultado líquido da expressão 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0
𝑎,𝑏 + 𝛽1

𝑎,𝑏 + 𝛽7
𝑎,𝑏 + 𝛽13

𝑎,𝑏
, enquanto que sobre os 

Periódicos Normais, o efeito será o resultado líquido da expressão 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0
𝑎,𝑏 + 𝛽1

𝑎,𝑏
. O 

Quadro 15 resume as expressões que são usadas para calcular o efeito isolado de cada nível 

dos parâmetros sobre os Periódicos Estratégicos e sobre os Periódicos Normais. 

Quadro 15: Expressões para cálculo do efeito isolado de cada parâmetro 

Fonte: elaborado pelo autor 

Parâmetro Nível Estratégicos Normais 

∏P 
0,5 (P5=1; P9=0) 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0

𝑎,𝑏 + 𝛽1
𝑎,𝑏 + 𝛽7

𝑎,𝑏 + 𝛽13
𝑎,𝑏

 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0
𝑎,𝑏 + 𝛽1

𝑎,𝑏
 

0,9 (P5=0; P9=1) 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0
𝑎,𝑏 + 𝛽2

𝑎,𝑏 + 𝛽8
𝑎,𝑏 + 𝛽13

𝑎,𝑏
 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0

𝑎,𝑏 + 𝛽2
𝑎,𝑏

 

∏A 
0,5 (A5=1; A9=0) 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0

𝑎,𝑏 + 𝛽3
𝑎,𝑏 + 𝛽9

𝑎,𝑏 + 𝛽13
𝑎,𝑏

 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0
𝑎,𝑏 + 𝛽3

𝑎,𝑏
 

0,9 (A5=0; A9=1) 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0
𝑎,𝑏 + 𝛽4

𝑎,𝑏 + 𝛽10
𝑎,𝑏 + 𝛽13

𝑎,𝑏
 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0

𝑎,𝑏 + 𝛽4
𝑎,𝑏

 

∏C 
0,5 (C5=1; C9=0) 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0

𝑎,𝑏 + 𝛽5
𝑎,𝑏 + 𝛽11

𝑎,𝑏 + 𝛽13
𝑎,𝑏

 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0
𝑎,𝑏 + 𝛽5

𝑎,𝑏
 

0,9 (C5=0; C9=1) 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0
𝑎,𝑏 + 𝛽6

𝑎,𝑏 + 𝛽12
𝑎,𝑏 + 𝛽13

𝑎,𝑏
 𝑦𝑎,𝑏 = 𝛽0

𝑎,𝑏 + 𝛽6
𝑎,𝑏

 

 

Foi utilizado o método do Mínimo Desvio Absoluto (LAD) para estimação robusta, 

com o software Gretl, versão 1.9.4, release de 19 de outubro de 2015. Os resultados das 

regressões para 𝑦𝑎: 𝑑𝐹𝐼5 = 𝑓(𝑃, 𝐴, 𝐶) e 𝑦𝑏: 𝑑𝐸𝐼𝐺 = 𝑓(𝑃, 𝐴, 𝐶) estão apresentados no 

Quadro 16 e no Quadro 17, respectivamente. Para efeitos de avaliação dos resultados, foram 

realizadas adicionalmente regressões pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO), com erros padrão robustos. Os resultados destas regressões encontram-se no Anexo 

7. Afora diferenças na significância e no valor de alguns coeficientes, de forma geral os 

resultados dos dois métodos de regressão robusta são coerentes e apontam para conclusões 

semelhantes. Optou-se, no entanto, pelo modelo LAD por este ser mais robusto à presença de 

outilers (KOENKER; BASSETT, 1978). 
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Quadro 16: Resultado da regressão LAD para o Modelo 1a – ya: dFI5=f(P, A, C) 

Fonte: elaborado pelo autor elaborado pelo autor a partir da saída do Gretl 

Modelo 1a: LAD, usando as observações 1-8073 

Variável dependente: dFI5 

* indica significância ao nível de 5% 

** indica significância ao nível de 1% 

Variáveis descartadas 

(alfa bilateral 0,05) 
P5E (p-valor 0,0522) 

P5 (p-valor 0,0126) 

 
coeficiente erro padrão razão-t p-valor 95% Intervalo de Confiança 

const 0,309072** 0,051042 6,055 1,47E-09 0,209016 0,409128 

P9 -0,534483** 0,091909 -5,815 6,28E-09 -0,714647 -0,354318 

A5 -0,178927** 0,048573 -3,684 0,0002 -0,274143 -0,083712 

A9 -0,265594** 0,048405 -5,487 4,21E-08 -0,360480 -0,170708 

C5 -0,095662* 0,041783 -2,290 0,0221 -0,177567 -0,013758 

C9 -0,163478** 0,041495 -3,940 8,23E-05 -0,244819 -0,082138 

P9E 0,714854** 0,183393 3,898 9,78E-05 0,355357 1,074350 

A5E 1,45009** 0,209363 6,926 4,65E-12 1,039690 1,860500 

A9E 2,44740** 0,258367 9,473 3,52E-21 1,940940 2,953870 

C5E 1,49078** 0,19458 7,662 2,05E-14 1,109350 1,872200 

C9E 2,67433** 0,31199 8,572 1,21E-17 2,062750 3,285920 

E -0,412520** 0,130117 -3,170 0,0015 -0,667584 -0,157457 

Mediana var. dependente 0,541666667  D.P. var. dependente 7,732786356  Pseudo R2: 0,029 

Soma dos resíduos absolutos 24361,959  Soma resíd. quadrados 426280,6337  (McFadden) 

Log da verossimilhança -22585,38711  Critério de Akaike 45194,77421   

Critério de Schwarz 45278,72958  Critério Hannan-Quinn 45223,49768   

 

Quadro 17: Resultado da regressão LAD para o Modelo 1b – yb: dEIG=f(P, A, C) 

Fonte: elaborado pelo autor elaborado pelo autor a partir da saída do Gretl 

Modelo 1b: LAD, usando as observações 1-8073 

Variável dependente: dEIG 

* indica significância ao nível de 5% 

** indica significância ao nível de 1% 

Variáveis descartadas 

(alfa bilateral 0,05) 
P5 (p-valor 0,7075) 

P9 (p-valor 0,5147) 

C5 (p-valor 0,5619) 

P5E (p-valor 0,2317) 

P9E (p-valor 0,1041) 

 

 
coeficiente erro padrão razão-t p-valor 95% Intervalo de Confiança 

const 5,549E-06*** 1,023E-06 5,423 6,03E-08 3,544E-06 7,555E-06 

A5 -3,794E-06** 1,478E-06 -2,566 0,0103 -6,692E-06 -8,957E-07 

A9 -8,667E-06*** 1,436E-06 -6,036 1,65E-09 -1,148E-05 -5,852E-06 

C9 -4,940E-06*** 1,225E-06 -4,034 5,54E-05 -7,340E-06 -2,539E-06 

A5E 5,672E-05*** 6,367E-06 8,908 6,34E-19 4,424E-05 6,920E-05 

A9E 14,123E-05*** 1,060E-05 13,330 4,29E-40 1,205E-04 1,620E-04 

C5E 4,925E-05*** 6,448E-06 7,638 2,45E-14 3,661E-05 6,189E-05 

C9E 13,839E-05*** 1,074E-05 12,880 1,32E-37 1,173E-04 1,594E-04 

E -2,426E-06*** 3,661E-06 -6,626 3,66E-11 -3,144E-05 -1,708E-05 

Mediana var. dependente 0,000015  D.P. var. dependente 0,000822  Pseudo R2: -0,008 

Soma dos resíduos absolutos 1,706262  Soma resíd. quadrados 0,005221  (McFadden) 

Log da verossimilhança 54644,75  Critério de Akaike -109271,5   

Critério de Schwarz -109208,5  Critério Hannan-Quinn -109250,0   

 

A análise de colinearidade do Modelo 1a mostrou que as variáveis P9 e P9E 

apresentaram VIF ligeiramente superiores a 10 (P9: VIF = 10,012; P9E: VIF = 11,284). 
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Omitindo-se cada uma delas do modelo separadamente, resultou em p-valor não significante 

para a outra no modelo reduzido, além de não produzir melhora nos critérios de informação 

AIC, BIC e HQC (BIERENS, 2004; KOENKER; MACHADO, 1999; SIN; WHITE, 1996). 

Esta colinearidade é esperada e existe por construção do modelo de simulação, uma vez que a 

situação representada por estas variáveis é a presença de uma quantidade de Periódicos 

Estratégicos, de tal forma que praticamente todos os periféricos sejam Estratégicos. Por este 

motivo, considerou-se que os valores de VIF, apesar de ligeiramente superiores ao limite 

indicado, não justificariam a exclusão destas variáveis do modelo. 

O Modelo 1b, por sua vez, não apresentou qualquer problema de colinearidade. 

O valor do pseudo R2 foi calculado de acordo com a fórmula de McFadden (IDRE, 

[S.d.]; MCFADDEN, 1978), para o que foi computado o logaritmo da verossimilhança dos 

modelos de regressão considerando apenas o coeficiente constante 𝛽0
𝑎,𝑏

.
20

 

5.3.3 Etapa 2.2: Avaliação dos efeitos de longo prazo sobre FI5 e EIG 

Para avaliar os efeitos de longo prazo da ocorrência de Comportamento Estratégico, 

e testar a hipótese de que, com a extinção do Comportamento Estratégico, os Periódicos 

Estratégicos voltariam a apresentar resultados semelhantes aos Normais, foram feitos testes 

sobre as distribuições de FI5 e EIG. 

Primeiramente, foram feitos testes de Kruskal-Wallis para a distribuição de FI5 e de 

EIG no ciclo Č=30. Considerando-se apenas os Periódicos Estratégicos, compararam-se os 

resultados das Rodadas Base (nas quais não há ocorrência de Comportamento Estratégico) 

com os resultados das Rodadas Estratégicas. O Quadro 18 relaciona as rodadas que foram 

comparadas, e os resultados estão apresentados no Quadro 19. 

Quadro 18: Rodadas para identificação da existência de efeito 

sobre FI5 e EIG no ciclo Č=30, por testes de Kruskal-Wallis e K-S 

Fonte: elaborado pelo autor 

Teste Rodada Base Rodada Estratégica 

#1 (∏P=0,2) BASE_p02a00c00 ESTR_p02aYYcZZ, YY=01, 05, 09; ZZ=01, 05, 09 

#2 (∏P=0,5) BASE_p05a00c00 ESTR_p05aYYcZZ, YY=01, 05, 09; ZZ=01, 05, 09 

#3 (∏P=0,9) BASE_p09a00c00 ESTR_p09aYYcZZ, YY=01, 05, 09; ZZ=01, 05, 09 

                                                 

 
20 Vale notar que o pseudo R2, calculado de acordo com a fórmula de McFadden, no caso do Modelo 1b, foi 

negativo, o que é uma possibilidade teórica. Isto indica apenas que o logaritmo da verossimilhança do modelo 

apenas com 𝛽0 é menor do que no modelo completo – ou seja, o modelo “constante” se ajusta melhor aos dados 

que o modelo testado. Para maiores detalhes sobre o uso do pseudo R2, referir-se a (IDRE, [S.d.]). 
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Quadro 19: Resultados dos testes Kruskal-Wallis para identificação 

da existência de efeito sobre FI5 e EIG no ciclo Č=30 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da saída do SPSS 

Test Statisticsa,b 

 Variável Chi-square df Asymp. Sig. 

#1 

∏P=0,2; XX=02 

FI5-30 ,094 9 1,000 

EIG-30 ,288 9 1,000 

# 

∏P=0,5; XX=05 

FI5-30 ,241 9 1,000 

EIG-30 ,078 9 1,000 

#3 

∏P=0,9; XX=09 

FI5-30 ,160 9 1,000 

EIG-30 ,055 9 1,000 
a Kruskal Wallis Test 
b Grouping Variable: Tipo de rodada (pXXa00c00; pXXaYYcZZ; XX= 02, 05, 09; YY= 01, 05, 09; ZZ= 01, 05, 09) 

 

Em seguida, considerando-se apenas os Periódicos Estratégicos, realizaram-se testes 

K-S, para se comparar a distribuição de valores de FI5 e de EIG nos ciclos Č=10 e Č=30, em 

cada rodada estratégica. As rodadas usadas na comparação estão relacionadas na terceira 

coluna do Quadro 18. Os resultados para FI5 estão apresentados no Quadro 20, enquanto que 

os resultados para EIG estão no Quadro 19. Para ambos os testes acima citados, foi utilizado o 

software SPSS. 

Quadro 20: Valor-p dos testes K-S de comparação das rodadas para identificação 

da existência de efeito sobre FI5 entre os ciclos Č=10 e Č=30 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da saída do SPSS 

Test Statisticsa,b 

 
∏A 

0,1 (YY=01) 0,5 (YY=05) 0,9 (YY=09) 

∏P 

#1 

∏P=0,2; XX=02 
∏C 

0,1 (ZZ=01) 0.809 0.925 0.660 

0,5 (ZZ=05) 0.925 0.809 0.660 

0,9 (ZZ=09) 0.925 0.925 0.925 

#2 

∏P=0,5; XX=05 
∏C 

0,1 (ZZ=01) 0.870 0.587 0.587 

0,5 (ZZ=05) 0.784 0.490 0.687 

0,9 (ZZ=09) 0.784 0.490 0.324 

#3 

∏P=0,9; XX=09 
∏C 

0,1 (ZZ=01) 0.213 0.120 0.299 

0,5 (ZZ=05) 0.177 0.470 0.120 

0,9 (ZZ=09) 0.079 0.177 0.351 
a Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
b Grouping Variable: Tipo de rodada (pXXaYYcZZ; XX= 02, 05, 09; YY= 01, 05, 09; ZZ= 01, 05, 09) 
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Quadro 21: Valor-p dos testes K-S de comparação das rodadas para identificação 

da existência de efeito sobre EIG entre os ciclos Č=10 e Č=30 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da saída do SPSS 

Test Statisticsa,b 

 
∏A 

0,1 (YY=01) 0,5 (YY=05) 0,9 (YY=09) 

∏P 

#1 

∏P=0,2; XX=02 
∏C 

0,1 (ZZ=01) ,000 ,000 ,000 

0,5 (ZZ=05) ,000 ,000 ,000 

0,9 (ZZ=09) ,000 ,000 ,000 

#2 

∏P=0,5; XX=05 
∏C 

0,1 (ZZ=01) ,000 ,000 ,000 

0,5 (ZZ=05) ,000 ,000 ,000 

0,9 (ZZ=09) ,000 ,000 ,000 

#3 

∏P=0,9; XX=09 
∏C 

0,1 (ZZ=01) ,000 ,000 ,000 

0,5 (ZZ=05) ,000 ,000 ,000 

0,9 (ZZ=09) ,000 ,000 ,000 
a Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
b Grouping Variable: Tipo de rodada (pXXaYYcZZ; XX= 02, 05, 09; YY= 01, 05, 09; ZZ= 01, 05, 09) 

 

Tendo em vista que os testes realizados indicaram que houve diferença 

estatisticamente significante entre as distribuições de EIG nos ciclos Č=10 e Č=30, 

realizaram-se testes semelhantes comparando as distribuições nos ciclos Č=20 e Č=30, para 

buscar subsídios para melhor compreensão do comportamento da centralidade medida por 

autovetor. Os resultados estão apresentados no Quadro 22. 

Quadro 22: Valor-p dos testes K-S de comparação das rodadas para identificação 

da existência de efeito sobre EIG entre os ciclos Č=20 e Č=30 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da saída do SPSS 

Test Statisticsa,b 

 
∏A 

0,1 (YY=01) 0,5 (YY=05) 0,9 (YY=09) 

∏P 

#1 

∏P=0,2; XX=02 
∏C 

0,1 (ZZ=01) ,000 ,000 ,000 

0,5 (ZZ=05) ,000 ,000 ,000 

0,9 (ZZ=09) ,000 ,000 ,000 

#2 

∏P=0,5; XX=05 
∏C 

0,1 (ZZ=01) ,000 ,000 ,000 

0,5 (ZZ=05) ,000 ,000 ,000 

0,9 (ZZ=09) ,000 ,000 ,000 

#3 

∏P=0,9; XX=09 
∏C 

0,1 (ZZ=01) ,000 ,000 ,000 

0,5 (ZZ=05) ,000 ,000 ,000 

0,9 (ZZ=09) ,000 ,000 ,000 
a Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
b Grouping Variable: Tipo de rodada (pXXaYYcZZ; XX= 02, 05, 09; YY= 01, 05, 09; ZZ= 01, 05, 09) 
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5.3.4 Etapa 2.3: Avaliação do índice de reciprocidade como estimador para a variação de 

centralidade de grau 

A etapa seguinte de análise foi desenvolvida com o intuito de avaliar o uso do índice 

de reciprocidade como estimador para a centralidade de grau de um periódico estratégico. 

Para isto, foram construídos dois modelos de regressão, com os quais buscou-se avaliar a 

relação entre a variação do índice de reciprocidade e a variação de FI5, ocorrida durante o 

tempo em que incidiu o Comportamento Estratégico (ou seja, entre os ciclos Č=10 e Č=20). 

No primeiro dos dois modelos desta etapa (Modelo 2), utilizou-se uma amostra contendo 

dados de todas as rodadas, inclusive as Base, porém selecionado apenas os periódicos 

periféricos. Com isto, pretendeu-se comparar os Periódicos Estratégicos com os demais 

periódicos periféricos. No segundo modelo desta etapa (Modelo 3), estendeu-se a análise para 

também compreender a diferença em relação aos periódicos não periféricos. Para isto, usou-se 

o conjunto completo de dados gerados na simulação. 

Quadro 23: Conjunto de variáveis dos modelos de regressão y: dFI5=f(dŘ) 

Fonte: elaborado pelo autor 

Variáveis Valores Descrição da situação correspondente
a, b

 

dŘ  - 
Variação de Ř entre o ciclo Č=10 e o ciclo Č=20 

dŘ=Ř-20 – Ř-10  

dŘE  
dŘ 

0 

Para os Periódicos periféricos Estratégicos 

Para os demais periódicos 

dŘN 
dŘ 

0 

Para os Periódicos periféricos Normais 

Para os demais periódicos 

dŘC 
dŘ 

0 

Para os Periódicos não periféricos 

Para os demais periódicos 

E 
1 

0 

Periódicos periféricos Estratégicos 

Periódicos não Estratégicos 

N 
1 

0 

Periódicos periféricos Normais 

Periódicos não Normais 

dFI5 - 
Variável dependente: Variação de FI5 entre o ciclo Č=10 e o ciclo Č=20 

dFI5=FI5-20 – FI5-10 
a No primeiro modelo desta etapa, os periódicos Normais são identificados com E=0 
b No segundo modelo desta etapa, os periódicos não periféricos  são identificados com E=0; N=0 

 

Para medir a variação dos valores de FI5 e Ř, computaram-se duas variáveis, 

correspondentes às diferenças entre os valores de cada uma delas nos ciclos Č=20 e Č=10. 

Adicionalmente, utilizaram-se variáveis dummy para identificar os Periódicos Estratégicos, os 

Normais e demais periódicos (não periféricos). Além disso, foram introduzidas outras 

variáveis dummy, resultados de combinações multiplicativas das variáveis identificadoras do 

tipo de periódico e a variável independente Ř, com a finalidade de se captar separadamente os 

efeitos sobre os Periódicos Estratégicos, os Normais e os periódicos não periféricos (modelo 
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de regressão com mediação). O Quadro 23 apresenta o conjunto de variáveis usadas nos 

modelos propostos. 

O primeiro modelo de regressão proposto para análise desta etapa (Modelo 2) é 

representado pela Equação 2, cujos coeficientes são explicados a seguir
21

. 

 

𝑦 = 𝑓(𝑑Ř||𝑃𝑒𝑟𝑖𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠) = 𝛽0 + 𝛽1𝑑ŘE + 𝛽2𝑑ŘN + 𝜖  Equação 2 

 

 𝑦: variável dependente, correspondente à variação de FI5 

 𝛽0: constante 

 𝛽1: aumento de FI5 dos Periódicos Estratégicos, decorrente do aumento unitário 

de dŘ  

 𝛽2: aumento de FI5 dos Periódicos periféricos Normais, decorrente do aumento 

unitário de dŘ 

 𝜖: termo correspondente ao erro experimental. 

 

O segundo modelo de regressão proposto para análise desta etapa (Modelo 3) é 

representado pela Equação 3, cujos coeficientes são explicados a seguir.
22

 

  

                                                 

 
21 Este modelo substituiu um alternativo, também testado: 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑Ř + 𝛽2𝑑ŘE + 𝜖. Semanticamente, os 

modelos se equivalem perfeitamente, e os resultados apresentados são idênticos em termos de significância e 

valores combinados dos coeficientes. Há no modelo substituído, porém, grave problema de multicolinearidade 

entre as variáveis dŘ e dŘE (VIF= 47,526). 
22 Assim como ocorre no caso do Modelo 2, anteriormente descrito, o Modelo 3, semanticamente, equivale a um 

modelo alternativo, também testado: 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑Ř + 𝛽2𝑑ŘE + 𝛽2𝑑ŘN + 𝜖. Os resultados apresentados por 

ambos são idênticos em termos de significância e valores combinados dos coeficientes, assim como valores 

idênticos dos critérios de seleção AIC, BIC e HQC (BIERENS, 2004; KOENKER; MACHADO, 1999; SIN; 

WHITE, 1996). Neste caso, no entanto, não há qualquer problema de colinearidade entre variáveis. A escolha 

do modelo analisado deveu-se simplesmente a tentativa de padronização do raciocínio para interpretação e 

análises dos resultados. 
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𝑦 = 𝑓(𝑑Ř||𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) = 𝛽0 + 𝛽1𝑑ŘC + 𝛽2𝑑ŘE + 𝛽2𝑑ŘN + 𝜖  Equação 3 

 

 𝑦: variável dependente, correspondente à variação de FI5 

 𝛽0: constante 

 𝛽1: aumento de FI5 dos periódicos não periféricos, decorrente do aumento 

unitário de dŘ 

 𝛽2: aumento de 𝐹𝐼_5 dos Periódicos Estratégicos, decorrente do aumento unitário 

de dŘ 

 𝛽3: aumento de FI5 dos Periódicos periféricos Normais, decorrente do aumento 

unitário de dŘ 

 𝜖: termo correspondente ao erro experimental. 

 

Foi utilizado o método do Mínimo Desvio Absoluto (LAD) para estimação robusta, 

com o software Gretl, versão 1.9.4, release de 19 de outubro de 2015. O Quadro 24 apresenta 

os resultados para o Modelo 2, enquanto que os resultados para o Modelo 3 estão 

apresentados no Quadro 25. 

Em ambos os modelos não houve problemas com VIF das variáveis. O valor do 

pseudo R2 foi calculado de acordo com a fórmula de McFadden (IDRE, [S.d.]; MCFADDEN, 

1978), para o que foi computado o logaritmo da verossimilhança do respectivo modelo de 

regressão considerando apenas 𝛽0. 

Quadro 24: Resultado da regressão LAD para o Modelo 2 – y: dFI5=f(dŘ || Periféricos)  
Fonte: elaborado pelo autor a partir da saída do Gretl 

Modelo 2: LAD, usando as observações 1-8970 

Variável dependente: dFI5 

* indica significância ao nível de 5% 

** indica significância ao nível de 1% 

 
coeficiente erro padrão razão-t p-valor 95% Intervalo de Confiança 

const 0,0155086 0,0106359 1,458 0,1448 -0,00534013 0,0363573 

dRE 60,3344** 0,774696 77,88 0,0000 58,8158 61,8530 

dRN 30,9436** 1,06805 28,97 1,67e-176 28,8500 33,0372 

Mediana var. dependente 0,476190  D.P. var. dependente 7,385558  Pseudo R2: 0,291 

Soma dos resíduos absolutos 12050,56  Soma resíd. quadrados 98369,90  (McFadden) 

Log da verossimilhança -17835,70  Critério de Akaike 35677,40   

Critério de Schwarz 35698,71  Critério Hannan-Quinn 35684,65   
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Quadro 25: Resultado da regressão LAD para o Modelo 3 – y: dFI5=f(dŘ || Total) 
Fonte: elaborado pelo autor a partir da saída do Gretl 

Modelo 3: LAD, usando as observações 1-36000 

Variável dependente: dFI5 

* indica significância ao nível de 5% 

** indica significância ao nível de 1% 

 
coeficiente erro padrão razão-t p-valor 95% Intervalo de Confiança 

const -0,31158** 0,0159331 -19,56 1,02e-084 -0,342813 -0,280355 

dRC 84,7157** 0,900836 101,4 0,0000 83,0786 86,3528 

dRE 62,3889** 0,900836 69,26 0,0000 60,6232 64,1546 

dRN 33,4629** 1,28336 26,07 1,71e-148 30,9474 35,9783 

Mediana var. dependente -0,043478  D.P. var. dependente 9,380437  Pseudo R2: 0,100 

Soma dos resíduos absolutos 145519,1  Soma resíd. quadrados 1599299  (McFadden) 

Log da verossimilhança -111237,7  Critério de Akaike 222483,4   

Critério de Schwarz 222517,4  Critério Hannan-Quinn 222494,2   

5.3.5 Etapa 2.4: Avaliação do modelo alternativo considerando a multiplicação da 

proporção de Artigos e Citações Estratégicos 

Pela maneira como o modelo de simulação usado neste trabalho foi construído, os 

parâmetros ∏A e ∏C têm, entre si, um aspecto multiplicativo, que impacta, em última análise, 

na quantidade total de Citações Estratégicas presentes no sistema. Por este motivo, buscou-se 

nesta etapa uma simplificação do modelo de regressão representado pela Equação 1(a,b), com 

a eliminação das variáveis dummy correspondentes aos níveis dos parâmetros ∏A e ∏C, e o 

uso do valor porcentual resultante da multiplicação das probabilidades de ocorrência de 

Artigos Estratégicos e Citações Estratégicas em cada rodada que estas variáveis dummy 

representam combinadamente. O Quadro 26 apresenta os valores desta probabilidade 

combinada correspondente a cada rodada de simulação. 

Mantiveram-se as variáveis dummy correspondentes às combinações de ∏P, de 

maneira a se analisar os efeitos relacionados à quantidade de Periódicos Estratégicos, assim 

como a variável que identifica se um periódico é Estratégico ou Normal. Além disso, foi 

introduzida uma variável dummy resultante da combinação multiplicativa do valor da 

probabilidade combinada de Citações Estratégicas com a variável identifica os Periódicos 

Estratégicos. 

Desta maneira, assim como no caso do primeiro modelo avaliado, procuraram-se 

meios para observar separadamente os efeitos sobre Estratégicos e Normais, decorrentes das 

manipulações introduzidas nas rodadas de simulação (modelo de regressão com mediação). 

Por fim, foi usada a mesma variável do primeiro modelo para cálculo da variação do valor de 

FI5, entre os ciclos Č=10 e Č=20. O Quadro 27 apresenta o conjunto de variáveis usadas no 

modelo proposto. 
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Quadro 26: Valor da probabilidade combinada de Artigos Estratégicos e  

Citações Estratégicas nas rodadas de simulação 

Fonte: elaborado pelo autor 

Identificação da rodada ∏A ∏C 
Probabilidade 

combinada (%) 

B
as

e 
BASE _p02a00c00 0 0 0 

BASE _p02a00c00 0 0 0 

BASE_p02a00c00 0 0 0 

E
st

ra
té

g
ic

as
 

ESTR_p02a01c01 0,1 0,1 1 

ESTR_p02a01c05 0,1 0,5 5 

ESTR_p02a01c09 0,1 0,9 9 

ESTR_p02a05c01 0,5 0,1 5 

ESTR_p02a05c05 0,5 0,5 25 

ESTR_p02a05c09 0,5 0,9 45 

ESTR_p02a09c01 0,9 0,1 9 

ESTR_p02a09c05 0,9 0,5 45 

ESTR_p02a09c09 0,9 0,9 81 

ESTR_p05a01c01 0,1 0,1 1 

ESTR_p05a01c05 0,1 0,5 5 

ESTR_p05a01c09 0,1 0,9 9 

ESTR_p05a05c01 0,5 0,1 5 

ESTR_p05a05c05 0,5 0,5 25 

ESTR_p05a05c09 0,5 0,9 45 

ESTR_p05a09c01 0,9 0,1 9 

ESTR_p05a09c05 0,9 0,5 45 

ESTR_p05a09c09 0,9 0,9 81 

ESTR_p09a01c01 0,1 0,1 1 

ESTR_p09a01c05 0,1 0,5 5 

ESTR_p09a01c09 0,1 0,9 9 

ESTR_p09a05c01 0,5 0,1 5 

ESTR_p09a05c05 0,5 0,5 25 

ESTR_p09a05c09 0,5 0,9 45 

ESTR_p09a09c01 0,9 0,1 9 

ESTR_p09a09c05 0,9 0,5 45 

ESTR_p09a09c09 0,9 0,9 81 
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Quadro 27: Conjunto de variáveis do modelo de regressão y: dFI5=f(P, A x C) 

Fonte: elaborado pelo autor 

Variáveis Valores Descrição da situação correspondente
a
 

P5 
1 

0 

Rodadas em que ∏P=0,5 

Outras rodadas 

P9 
1 

0 

Rodadas em que ∏P=0,9 

Outras rodadas 

PrCit - 
Probabilidade combinada de Citações Estratégicas 

𝑃𝑟𝐶𝑖𝑡 = ∏A ×∏C  

P5E 
1 

0 

Periódicos Estratégicos na rodada em que ∏P=0,5 

Periódicos Normais ou outras rodadas 

P9E 
1 

0 

Periódicos Estratégicos na rodada em que ∏P=0,9 

Periódicos Normais ou outras rodadas 

PrCitE 
PrCit 

0 

Periódicos Estratégicos 

Periódicos Normais ou outras rodadas 

E 
1 

0 

Periódicos Estratégicos 

Periódico periférico Normal 

dFI5 - 
Variável dependente: Variação de FI5 entre o ciclo Č=10 e o ciclo Č=20 

dFI5=FI5-20 – FI5-10 
a A rodada em que 𝑝𝑟𝑜𝑏_𝑝𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 = 0,2 corresponde à combinação P5=0; P9=0 

 

O modelo de regressão proposto para análise é representado pela Equação 4, cujos 

coeficientes são explicados a seguir. 

 

𝑦 = 𝑓(𝑃, 𝐴 × 𝐶) = 𝛽0 + 𝛽1𝑃5 + 𝛽2𝑃9 + 𝛽3𝑃𝑟𝐶𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃5𝐸 + 𝛽5𝑃9𝐸 +

𝛽6𝑃𝑟𝐶𝑖𝑡𝐸 + 𝛽7𝐸 + 𝜖  
Equação 4 

 

 𝑦: variável dependente, correspondente à variação de FI5 

 𝛽0: constante 

 𝛽1: variação global de y decorrente da aplicação do nível ∏P=0,5 

 𝛽2: variação global de y decorrente da aplicação do nível  ∏P=0,9 

 𝛽3: variação global de y decorrente do aumento unitário de PrCit 

 𝛽4: variação de y dos Periódicos Estratégicos correspondente ao nível ∏P=0,5 

 𝛽5: variação de y dos Periódicos Estratégicos correspondente ao nível ∏P=0,9 

 𝛽6: variação de FI5 dos Periódicos Estratégicos decorrente do aumento unitário 

de PrCit 
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 𝛽7: aumento de FI5 dos Periódicos Estratégicos, independente dos parâmetros 

∏P, ∏A e ∏C 

 𝜖: termo correspondente ao erro experimental. 

 

Desta forma, é possível calcular separadamente os efeitos sobre os Periódicos 

Estratégicos e sobre os Periódicos Normais, considerando uma combinação destes 

coeficientes, para uma dada combinação dos parâmetros ∏P, ∏A e ∏C.  

Foi utilizado o método do Mínimo Desvio Absoluto (LAD) para estimação robusta, 

com o software Gretl, versão 1.9.4, release de 19 de outubro de 2015. Os resultados da 

regressão para 𝑦: 𝑑𝐹𝐼5 = 𝑓(𝑃, 𝐴 × 𝐶) estão apresentados no Quadro 28. 

Quadro 28: Resultado da regressão LAD para o Modelo 4 – y: dFI5=f(P, A x C) 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da saída do Gretl 

Modelo 4: LAD, usando as observações 1-8970 

Variável dependente: dFI5 

* indica significância ao nível de 5% 

** indica significância ao nível de 1% 

Variáveis descartadas 

(alfa bilateral 0,05) 

E (p-valor 0,673) 

PrCit (p-valor 0,517) 

 
coeficiente erro padrão razão-t p-valor 95% Intervalo de Confiança 

const 0,100000** 0,0209304 4,778 1,80e-06 0,0589716 0,141028 

P5 -0,100000** 0,0301904 -3,312 0,0009 -0,159180 -0,0408199 

P9 -0,516667** 0,0844962 -6,115 1,01e-09 -0,682298 -0,351035 

P5E 0,202967* 0,0930170 2,182 0,0291 0,0206324 0,385302 

P9E 0,728205** 0,106118 6,862 7,23e-012 0,520191 0,936220 

PrCitE 3,68462** 0,217815 16,92 3,25e-063 3,25765 4,11158 

Mediana var. dependente 0,476190  D.P. var. dependente 7,385558  Pseudo R2: 0,023 

Soma dos resíduos absolutos 25549,52  Soma resíd. quadrados 452603,3  (McFadden) 

Log da verossimilhança -24576,72  Critério de Akaike 49165,45   

Critério de Schwarz 49208,06  Critério Hannan-Quinn 49179,95   

 

A análise de colinearidade mostrou que as variáveis P9 e P9E apresentaram VIF 

ligeiramente superiores a 10 (P9: VIF = 10,205; P9E: VIF = 10,427), tal como no caso do 

Modelo 1, descrito no item 5.3.2. Omitindo-se do modelo cada uma delas separadamente, não 

houve melhoria nos critérios de informação AIC, BIC e HQC (BIERENS, 2004; KOENKER; 

MACHADO, 1999; SIN; WHITE, 1996). A exclusão de P9 não alterou a significância de 

P9E, mas a exclusão de P9E resultou em p-valor não significante para P9 no modelo reduzido. 

Pelos motivos citados no Modelo 1a, considerou-se que os valores de VIF, apesar de 

ligeiramente superiores ao limite indicado, não justificariam a exclusão destas variáveis do 

modelo. 
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O valor do pseudo R2 foi calculado de acordo com a fórmula de McFadden (IDRE, 

[S.d.]; MCFADDEN, 1978), para o que foi computado o logaritmo da verossimilhança do 

modelo de regressão considerando apenas 𝛽0. 

5.4 Discussão 

Nas próximas sessões, serão analisados e discutidos os resultados obtidos em cada 

etapa anteriormente descrita. Primeiramente, serão abordados os resultados relacionados à 

verificação dos efeitos dos tratamentos sobre as variáveis FI2, FI5, EIG e Ř, apresentados no 

item 5.3.1. Em seguida, serão abordados os resultados relativos aos modelos de regressão 

testados. 

Porém, antes de prosseguir com a discussão dos resultados, é importante fazer uma 

ressalva para os termos e abordagens que serão usados. 

Os parâmetros ∏P, ∏A e ∏C foram usados como probabilidade de ocorrência de cada 

um dos elementos que caracterizam o Comportamento Estratégico. No entanto, o resultado 

efetivo de sua aplicação é a determinação de uma quantidade de Periódicos Estratégicos, 

produzindo uma quantidade total de Artigos Estratégicos, que criará uma quantidade total de 

Citações Estratégicas. Aumentos nestas probabilidades acarretarão, em última análise, em 

aumentos da quantidade do elemento associado ao parâmetro modificado (probabilidade de 

ocorrência de periódicos, artigos ou citações estratégicos). Por este motivo, é razoável 

considerar que se referir a alterações de um dos parâmetros equivale, em termos de 

entendimento e raciocínio, a se referir a modificações da quantidade do elemento associado a 

ele. Além disso, o modelo de simulação foi construído de maneira que as quantidades totais 

de periódicos, artigos e citações não se alterassem pela ocorrência de Comportamento 

Estratégico. Com isto, alterações em um parâmetro acarretam em mudanças na proporção do 

elemento a eles associado. Portanto, referir-se a mudanças nos parâmetros também é 

equivalente a se referir à modificação da proporção do elemento a ele relacionado. 

5.4.1 Analise dos efeitos sobre FI2, FI5, EIG e Ř – descarte da variável FI2 

Os testes efetuados para identificar efeitos sobre FI2, FI5, EIG e Ř foram descritos no 

item 5.3.1 e seus resultados, apresentados no Quadro 13. As evidências intuitivas acerca de 
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FI5 e Ř, baseadas na análise descritiva do comportamento destas variáveis ao longo dos ciclos 

de simulação, foram confirmadas. 

Porém, os testes não foram capazes de encontrar diferenças estatisticamente 

significantes da variável FI2, comparando-se as distribuições dos valores obtidos nas Rodadas 

Estratégicas.  Por este motivo, esta variável foi descartada da análise.  

A diferença entre FI2 e FI5 reside na diferença de “idade” das ligações consideradas 

no cálculo destas medidas. Concebida para captar as influências dinâmicas de curtíssimo 

prazo do processo de alocação de citações, FI2 considera as ligações com tempo de existência 

máximo de dois ciclos, enquanto que o cálculo de FI5 leva em conta cinco ciclos. Pelo 

resultado apresentado, FI2 demonstrou-se inadequada para refletir a alteração introduzida no 

sistema pela adoção do Comportamento Estratégico. Isto abre perspectiva para duas 

abordagens para futuras investigações. Primeiramente, em termos do modelo de simulação 

desenvolvido neste trabalho, é instigante se explorar, por meio de alterações nos parâmetros e 

lógica de ligações entre nós da rede, qual a “idade” mínima que deve ser considerada numa 

medida de centralidade como FI2 e FI5 para que os efeitos introduzidos pelo Comportamento 

Estratégico sejam percebidos por meio dela. Em termos de modificações no modelo de 

simulação, considera-se uma oportunidade a investigação empírica dos motivos que levaram 

periódicos a terem suas medidas de centralidade de curto prazo alteradas. Com isto, será 

possível introduzir estes efeitos por meio de modificação da lógica de alocação de citações e 

manipulação adequada dos parâmetros relacionados a este processo. 

Diferentemente do esperado, os testes encontraram diferenças estatisticamente 

significantes da variável EIG. Com isto, a análise prosseguiu, considerando apenas a variável 

FI5 para considerar os efeitos sobre a centralidade de grau, a variável Ř para considerar a 

reciprocidade entre os periódicos, e a variável EIG para considerar a magnitude dos efeitos 

sobre a centralidade medida por autovetor. A seguir, são abordados os resultados de cada 

modelo de regressão testado. Inicialmente, abordam-se os Modelos 1a e 1b, em que os 

parâmetros ∏P, ∏A e ∏C são tratados separadamente como variáveis independentes. 

5.4.2 Análise dos efeitos sobre a centralidade de grau e a centralidade medida por autovetor 

dos periódicos periféricos: Modelos 1a e 1b 

A análise de regressão que foi realizada permite avaliar o efeito de cada parâmetro 

isoladamente sobre a variável dependente considerada em cada modelo, assim como o efeito 
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produzido pela combinação de seus diversos níveis, tomando como base a rodada em que são 

usados os menores níveis dos parâmetros: ∏P=0,2, ∏A=0,1 e ∏C = 0,1. 

O pseudo R2 de MacFadden do Modelo 1a foi de 0,029. Este é um valor baixo, 

mesmo considerando que valores entre 0,2 e 0,4 poderiam ser considerados excelentes 

(MCFADDEN, 1978). Já para o Modelo 1b, o valor do pseudo R2 foi de -0,008. Muito mais 

do que para fins preditivos, estes modelos foram usados para a identificação da presença dos 

efeitos a partir dos parâmetros que regulam o Comportamento Estratégico e a compreensão da 

maneira como eles influenciam a variação da centralidade dos periódicos. Além disso, 

medidas de pseudo R2 não são ideais em regressão quantílica (da qual a regressão LAD é um 

caso particular), pois em geral subestimam a qualidade do ajuste do modelo
23

 (KOENKER; 

HALLOCK, 2001; KOENKER; MACHADO, 1999; “The Quantreg FAQ,” [S.d.]). Por este 

motivo, considerou-se que a avaliação do valor do pseudo R2, em si, não traz grande riqueza 

para a análise dos modelos e dos resultados apresentados, sendo apresentada apenas em 

caráter informativo. 

Os efeitos totais sobre a variação de FI5 e de EIG para periódicos Estratégicos e 

Normais, relativos a cada combinação possível dos parâmetros, foram calculados a partir dos 

valores dos coeficientes resultantes das respectivas regressões e das variáveis dummy 

correspondentes nos modelos analisados, e estão apresentados nos Quadros Quadro 29 e 

Quadro 30. 

Primeiramente, discorre-se acerca dos coeficientes do Modelo 1a e, em seguida, 

trata-se dos coeficientes do Modelo 1b. 

COEFICIENTES DO MODELO 1A 

A análise dos coeficientes de regressão do Modelo 1a está relacionada aos efeitos das 

variáveis independentes sobre a centralidade de grau dos periódicos periféricos, e a análise a 

seguir refere-se aos valores apresentados no Quadro 29. O valor do coeficiente 𝛽0
𝑎 positivo 

(significante) indica que variações na configuração do Comportamento Estratégico, por meio 

de alterações nos parâmetros, tendem a gerar um benefício global para os periódicos 

periféricos – tanto para os Normais quanto para os Estratégicos. Este benefício sofre uma 

compensação redutora global, indicada pelos valores negativos (significantes) dos 

coeficientes 𝛽2
𝑎, 𝛽3

𝑎, 𝛽4
𝑎, 𝛽5

𝑎 e 𝛽6
𝑎. Além disso, os Periódicos Estratégicos sofrem ainda outra 

                                                 

 
23 DAVINO, Cristina. <http://docenti.unimc.it/cristina.davino#content=info-and-bio> Mensagem eletrônica de 
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compensação redutora, como sinalizado pelo valor negativo (significante) do coeficiente 𝛽13
𝑎 . 

Porém, os Periódicos Estratégicos recebem benefícios superiores a estas compensações 

redutoras, correspondentes aos valores dos coeficientes 𝛽8
𝑎, 𝛽9

𝑎, 𝛽10
𝑎 , 𝛽11

𝑎  e 𝛽12
𝑎 , positivos e 

significantes, cujo resultado é um efeito líquido positivo, com um aumento de FI5, na quase 

totalidade dos casos (exceção para a situação representada pela linha [1]), como detalhado a 

seguir. 

Quadro 29: Resultados líquidos da combinação dos níveis dos parâmetros ∏P, ∏A e ∏C sobre dFI5 

Fonte: elaborado pelo autor 

 lin 
Parâmetros*  FI5  %**  + 

MED(E) 

*** P A C Estr. Norm. Dif Estr. Norm. Dif 

E
fe

it
o

s 
Is

o
la

d
o

s 

[1] 5 1 1 -0,103 0,309 -0,413 -0,60 1,80 -2,40 7,432 

[2] 9 1 1 0,077 -0,225 0,302 0,42 -1,24 1,67 7,787 

[3] 2 5 1 1,168 0,130 1,038 7,06 0,79 6,28 6,680 

[4] 2 9 1 2,078 0,043 2,035 12,57 0,26 12,31 7,590 

[5] 2 1 5 1,292 0,213 1,078 7,81 1,29 6,52 6,804 

[6] 2 1 9 2,407 0,146 2,262 14,56 0,88 13,68 7,919 

E
fe

it
o

s 
co

m
b

in
ad

o
s:

 

p
ar

es
 d

e 
p

ar
âm

et
ro

s 

[7] 2 5 5 2,563 0,034 2,528 15,50 0,21 15,30 8,075 

[8] 2 5 9 3,679 -0,033 3,712 22,25 -0,20 22,46 9,190 

[9] 2 9 5 3,473 -0,052 3,526 21,01 -0,32 21,33 8,985 

[10] 2 9 9 4,589 -0,120 4,709 27,76 -0,73 28,49 10,101 

[11] 5 1 5 1,292 0,213 1,078 7,53 1,24 6,29 8,827 

[12] 5 1 9 2,407 0,146 2,262 14,03 0,85 13,19 9,943 

[13] 5 5 1 1,168 0,130 1,038 6,81 0,76 6,05 8,703 

[14] 5 9 1 2,078 0,043 2,035 12,12 0,25 11,86 9,614 

[15] 9 1 5 1,472 -0,321 1,793 8,12 -1,77 9,89 9,182 

[16] 9 1 9 2,588 -0,389 2,977 14,27 -2,14 16,42 10,297 

[17] 9 5 1 1,348 -0,404 1,752 7,44 -2,23 9,67 9,058 

[18] 9 9 1 2,259 -0,491 2,750 12,46 -2,71 15,17 9,968 

C
o
m

b
in

aç
õ
es

 d
o

s 
tr

ês
 

p
ar

âm
et

ro
s 

[19] 5 5 5 2,563 0,034 2,528 14,94 0,20 14,74 10,099 

[20] 5 5 9 3,679 -0,033 3,712 21,44 -0,19 21,64 11,214 

[21] 5 9 5 3,473 -0,052 3,526 20,25 -0,30 20,55 11,009 

[22] 5 9 9 4,589 -0,120 4,709 26,75 -0,70 27,45 12,125 

[23] 9 5 5 2,743 -0,500 3,243 15,13 -2,76 17,89 10,453 

[24] 9 5 9 3,859 -0,568 4,427 21,28 -3,13 24,42 11,569 

[25] 9 9 5 3,654 -0,587 4,241 20,15 -3,24 23,39 11,364 

[26] 9 9 9 4,770 -0,654 5,424 26,31 -3,61 29,92 12,479 

* Valores de P 

P=2: ∏P =0,2 (P5=0;P9=0) 

P=5: ∏P=0,5 (P5=1;P9=0) 

P=9: ∏P=0,9 (P5=0;P9=1) 

Valores de A 

A=1: ∏A=0,1 (A5=0;A9=0) 

A=5: ∏A=0,5 (A5=1;A9=0) 

A=9: ∏A=0,9 (A5=0;A9=1) 

Valores de C 

C=1: ∏C=0,1 (C5=0;C9=0) 

C=5: ∏C=0,5 (C5=1;C9=0) 

C=9: ∏C=0,9 (C5=0;C9=1) 

** Comparação de  com o valor limite do primeiro quartil, no ciclo Č=20, considerando o valor de ∏P correspondente 

*** Soma de delta com a mediana de FI5 dos Periódicos Estratégicos no ciclo Č=20, considerando o valor de ∏P correspondente 

                                                                                                                                                         

 
<cristina.davino@unimc.it> recebida por <walter.sande@fgv.br> em 14/03/2016. 
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O valor do coeficiente 𝛽0
𝑎 positivo (significante) indica que variações na 

configuração do Comportamento Estratégico, por meio de alterações nos parâmetros, tendem 

a gerar um benefício global para os periódicos periféricos – tanto para os Normais quanto para 

os Estratégicos. Este benefício sofre uma compensação redutora global, indicada pelos valores 

negativos (significantes) dos coeficientes 𝛽2
𝑎, 𝛽3

𝑎, 𝛽4
𝑎, 𝛽5

𝑎 e 𝛽6
𝑎. Além disso, os Periódicos 

Estratégicos sofrem ainda outra compensação redutora, como sinalizado pelo valor negativo 

(significante) do coeficiente 𝛽13
𝑎 . Porém, os Periódicos Estratégicos recebem benefícios 

superiores a estas compensações redutoras, correspondentes aos valores dos coeficientes 𝛽8
𝑎, 

𝛽9
𝑎, 𝛽10

𝑎 , 𝛽11
𝑎  e 𝛽12

𝑎 , positivos e significantes, cujo resultado é um efeito líquido positivo, com 

um aumento de FI5, na quase totalidade dos casos (exceção para a situação representada pela 

linha [1]), como detalhado a seguir. 

O aumento da quantidade de Periódicos Estratégicos (equivalente ao aumento da 

probabilidade de um periódico periférico ser Estratégico, representada pelo parâmetro ∏P), 

representado isoladamente nas linhas [1] e [2], traz efeitos pequenos, comparados com os 

valores de FI5 apresentados no Quadro 11 para ∏P=0,2 no ciclo Č=20. 

O aumento da quantidade de Periódicos Estratégicos aumenta proporcionalmente a 

quantidade total de Citações Estratégicas no sistema. Assim, estas citações ficam diluídas por 

um conjunto mais populoso de periódicos que podem servir de alvo, o que significa que 

nenhum deles deve, a princípio, receber um grande benefício. Ou seja, é coerente que o 

aumento da quantidade de Periódicos Estratégicos seja estatisticamente não significante ou 

acarrete um efeito relativamente pequeno. 

Não obstante o fato dos efeitos sobre os Periódicos Estratégicos e Normais 

representados pelas linhas [1] e [2] serem pequenos, um exame comparativo entre as duas 

situações mostra resultados discrepantes. Enquanto que a passagem para um nível de 50% de 

Periódicos Estratégicos acarreta em prejuízo para estes (da ordem de 0,60% do valor do 

terceiro quartil de FI524), acompanhado de benefício para os Normais (1,80% de Q1), a 

passagem para o nível de 90% traz um pequeno benefício para os Estratégicos (0,42% de Q1), 

acompanhado de um prejuízo para os Normais (1,24% de Q1). Além disso, somando-se os 

benefícios obtidos pelos Normais no primeiro caso, e pelos Estratégicos no segundo, ao valor 

mediano de FI5 no ciclo Č=10, percebe-se que eles não são suficientes para leva-los a um 

                                                 

 
24 Escolheu-se esta estatística para comparação, pois é o limite abaixo do qual um periódico é considerado 

periférico no escopo deste trabalho. 
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quartil superior, e eles permanecem na condição de periféricos
25

. Vale ressaltar que os 

coeficientes 𝛽1
𝑎 e 𝛽7

𝑎 são não significativos (as variáveis independentes P5 e P5E e foram 

excluídas do modelo ajustado), o que indica que não há evidências estatísticas de que o 

aumento da probabilidade de um periódico periférico ser Estratégico para o nível de 50% 

acarrete em efeitos sobre a variação de FI5. Porém, no caso do aumento para o nível de 90% 

(linha [2]), a vantagem obtida pelos Estratégicos em relação aos Normais pode sinalizar para 

uma tendência à adoção do Comportamento Estratégico, sob pena de se perder uma 

competição localizada na periferia do sistema. 

O aumento da quantidade de Artigos Estratégicos (linhas [3] e [4]) e de Citações 

Estratégicas (linhas [5] e [6]) tem efeitos semelhantes entre si, o que também é coerente com 

o esperado. Em última análise, ambos levam a um aumento da quantidade total de Citações 

Estratégicas. Mantida a base de Periódicos Estratégicos, para os quais estas citações são 

direcionadas, é de se esperar que isto acarrete em um aumento do FI5 dos Estratégicos, e que 

quanto maiores estes aumentos, maiores os efeitos observados, já que mais citações devem ser 

distribuídas pelo mesmo conjunto de alvos. Este resultado está expresso pela combinação dos 

valores dos coeficientes 𝛽3
𝑎 e 𝛽9

𝑎, 𝛽4
𝑎 e 𝛽10

𝑎 , 𝛽5
𝑎 e 𝛽11

𝑎 , e 𝛽6
𝑎 e 𝛽12

𝑎 , (todos significantes). 

No entanto, para os Periódicos Normais, o aumento da quantidade total de Citações 

Estratégicas tem efeitos prejudiciais relativos. Como os coeficientes 𝛽3
𝑎, 𝛽4

𝑎, 𝛽5
𝑎 e 𝛽6

𝑎 são 

negativos, e |𝛽3
𝑎| < |𝛽4

𝑎| e |𝛽5
𝑎| < |𝛽6

𝑎|, percebe-se que qualquer combinação com aumento 

de parâmetros acarreta na inclusão de fatores negativos que compensam o benefício 

representado pelo valor do coeficiente 𝛽0
𝑎. Ainda que o efeito líquido seja positivo, o aumento 

do total de Citações Estratégicas leva os Periódicos Normais a situações menos favoráveis que 

a original, piorando mais tão mais os parâmetros aumentem. 

Apesar dos aumentos de FI5 dos Periódicos Estratégicos reportados nas linhas [3], 

[4], [5] e [6] serem consideravelmente superiores aos das linhas [1] e [2], correspondendo 

respectivamente a 7,06%, 12,57%, 7,81% e 14,56% do Q1 de FI5 no ciclo Č=20, ainda assim 

não são suficientes para levar o valor da mediana de FI5 no ciclo Č=10 a uma mudança de 

quartil no ciclo Č=20
26

. Com isso, estima-se que o acirramento do Comportamento 

Estratégico não seja suficiente para tirar os Periódicos Estratégicos da condição de periféricos. 

                                                 

 
25 Esta análise carece de comprovação estatística, que poderia ser obtida por meio de uma regressão quantílica, 

para avaliação do comportamento dos elementos da amostra separados em quartis de centralidade.  Para uma 

breve explicação a respeito da regressão quantílica, referir à nota de rodapé 27. 
26 Idem. 
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Não obstante, a análise das diferenças encontradas nas variações de FI5, 

comparando-se os Periódicos Estratégicos com os Normais, indica que estes efeitos têm a 

capacidade de aumentar a propensão à adoção do Comportamento Estratégico, já que os 

prejuízos relativos percebidos pelos Normais tendem a aumentar e a posição, dentro da 

periferia, a piorar.  

A combinação de parâmetros em pares está apresentada nas linhas [7] a [18], 

enquanto que a combinação em trios está nas linhas [19] a [26]. Tendo em vista a influência 

nula ou pequena decorrente do aumento da quantidade de Periódicos Estratégicos, os 

resultados mais relevantes estão ligados apenas à combinação do aumento de Artigos 

Estratégicos com o aumento de Citações Estratégicas. Na prática, a combinação destes 

parâmetros leva a uma maior quantidade total de Citações Estratégicas no sistema, 

comparando-se com os casos em que há alteração de apenas um dos dois parâmetros. Os 

resultados, portanto, são análogos aos descritos anteriormente. Vale ressaltar que, em algumas 

situações em que ocorre um aumento muito grande da quantidade total de Citações 

Estratégicas, os efeitos da variação de FI5 para os Periódicos Estratégicos são relativamente 

bastante elevados, chegando a 27,76%, 26,75% e 26,31% do Q1 de FI5 nas situações 

representadas nas linhas [10], [22] e [26], respectivamente. Porém, ainda assim, mesmo nestes 

casos extremos, estes aumentos não são suficientes para levar um Periódico Estratégico com 

valor mediano de FI5 no ciclo Č=10 a passar para um quartil superior no ciclo Č=20. 

Um resultado bastante importante é que quanto maior o nível de atividade de 

Comportamento Estratégico, representada por níveis maiores dos parâmetros ∏P, ∏A e ∏C, 

maior o benefício auferido pelos Periódicos Estratégicos, maior o prejuízo dos Periódicos 

Normais, e maior o afastamento relativo entre eles. 

COEFICIENTES DO MODELO 1B 

Como dito anteriormente, os coeficientes de regressão do Modelo 1a estão 

relacionados aos efeitos das variáveis independentes sobre a centralidade de grau dos 

periódicos periféricos. Por sua vez, os coeficientes do Modelo 1b relacionam-se aos efeitos 

sobre a centralidade medida por autovetor. A análise a seguir refere-se aos valores 

apresentados no Quadro 30 e seus correspondentes no Quadro 29. 
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Quadro 30: Resultados líquidos da combinação dos níveis dos parâmetros ∏P, ∏A e ∏C sobre dEIG 
Fonte: elaborado pelo autor 

 lin 
Parâmetros*  EIG  %**  + 

MED(E) 

*** P A C Estr. Norm. Dif Estr. Norm. Dif 

E
fe

it
o

s 
Is

o
la

d
o

s 

[1] 5 1 1 3,12E-06 5,55E-06 -2,43E-06 0,27 0,48 -0,21 0,0007 

[2] 9 1 1 3,12E-06 5,55E-06 -2,43E-06 0,25 0,45 -0,20 0,0007 

[3] 2 5 1 3,12E-06 5,55E-06 -2,43E-06 4,95 0,15 4,79 0,0007 

[4] 2 9 1 5,60E-05 1,76E-06 5,43E-05 11,98 -0,28 12,26 0,0008 

[5] 2 1 5 1,36E-04 -3,12E-06 1,39E-04 4,62 0,49 4,13 0,0007 

[6] 2 1 9 5,24E-05 5,55E-06 4,68E-05 12,06 0,05 12,01 0,0008 

E
fe

it
o

s 
co

m
b

in
ad

o
s:

 

p
ar

es
 d

e 
p

ar
âm

et
ro

s 

[7] 2 5 5 1,37E-04 6,09E-07 1,36E-04 9,30 0,15 9,14 0,0007 

[8] 2 5 9 1,05E-04 1,76E-06 1,04E-04 16,73 -0,28 17,01 0,0008 

[9] 2 9 5 1,89E-04 -3,19E-06 1,93E-04 16,33 -0,28 16,61 0,0008 

[10] 2 9 9 1,85E-04 -3,12E-06 1,88E-04 23,76 -0,71 24,48 0,0009 

[11] 5 1 5 2,69E-04 -8,06E-06 2,77E-04 4,50 0,48 4,02 0,0008 

[12] 5 1 9 5,24E-05 5,55E-06 4,68E-05 11,73 0,05 11,68 0,0008 

[13] 5 5 1 1,37E-04 6,09E-07 1,36E-04 4,82 0,15 4,66 0,0008 

[14] 5 9 1 5,60E-05 1,76E-06 5,43E-05 11,66 -0,27 11,93 0,0008 

[15] 9 1 5 1,36E-04 -3,12E-06 1,39E-04 4,27 0,45 3,81 0,0008 

[16] 9 1 9 5,24E-05 5,55E-06 4,68E-05 11,13 0,05 11,08 0,0008 

[17] 9 5 1 1,37E-04 6,09E-07 1,36E-04 4,57 0,14 4,42 0,0008 

[18] 9 9 1 5,60E-05 1,76E-06 5,43E-05 11,05 -0,25 11,31 0,0008 

C
o

m
b

in
aç

õ
es

 d
o

s 
tr

ês
 

p
ar

âm
et

ro
s 

[19] 5 5 5 1,36E-04 -3,12E-06 1,39E-04 9,05 0,15 8,90 0,0008 

[20] 5 5 9 1,05E-04 1,76E-06 1,04E-04 16,28 -0,27 16,56 0,0009 

[21] 5 9 5 1,89E-04 -3,19E-06 1,93E-04 15,89 -0,27 16,16 0,0009 

[22] 5 9 9 1,85E-04 -3,12E-06 1,88E-04 23,12 -0,69 23,82 0,0010 

[23] 9 5 5 2,69E-04 -8,06E-06 2,77E-04 8,58 0,14 8,44 0,0008 

[24] 9 5 9 1,05E-04 1,76E-06 1,04E-04 15,44 -0,26 15,70 0,0009 

[25] 9 9 5 1,89E-04 -3,19E-06 1,93E-04 15,07 -0,25 15,32 0,0009 

[26] 9 9 9 1,85E-04 -3,12E-06 1,88E-04 21,93 -0,66 22,58 0,0010 

* Valores de P 

P=2: ∏P =0,2 (P5=0;P9=0) 

P=5: ∏P=0,5 (P5=1;P9=0) 

P=9: ∏P=0,9 (P5=0;P9=1) 

Valores de A 

A=1: ∏A=0,1 (A5=0;A9=0) 

A=5: ∏A=0,5 (A5=1;A9=0) 

A=9: ∏A=0,9 (A5=0;A9=1) 

Valores de C 

C=1: ∏C=0,1 (C5=0;C9=0) 

C=5: ∏C=0,5 (C5=1;C9=0) 

C=9: ∏C=0,9 (C5=0;C9=1) 

** Comparação de  com o valor limite do primeiro quartil, no ciclo Č=20, considerando o valor de ∏P correspondente 

*** Soma de delta com a mediana de FI5 dos Periódicos Estratégicos no ciclo Č=20, considerando o valor de ∏P correspondente 

 

Pela comparação dos valores relativos à centralidade medida por autovetor 

correspondentes a cada combinação dos parâmetros ∏P, ∏A e ∏C (expressos por EIG e 

apresentados no Quadro 30) com os respectivos valores de centralidade de grau (expressos 

por FI5 e apresentados no Quadro 29), percebe-se que, no geral, eles seguem padrões 

semelhantes, exceto nas células assinaladas por bordas duplas nos dois quadros. Percebe-se 
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também que a variação da centralidade medida por autovetor tem valores relativos 

ligeiramente menores que a variação da centralidade de grau dos periódicos. 

Assim como no caso da centralidade de grau, o valor do coeficiente 𝛽0
𝑏 no Modelo 

1b é positivo (significante), o que indica que variações na configuração do Comportamento 

Estratégico, por meio de alterações nos parâmetros, tendem a gerar um benefício global para 

os periódicos periféricos – tanto para os Normais quanto para os Estratégicos em termos de 

centralidade medida por autovetor. Assim como no caso do modelo anterior, este benefício 

sofre uma compensação redutora global, indicada pelos valores negativos (significantes) dos 

coeficientes 𝛽3
𝑏, 𝛽4

𝑏 e 𝛽6
𝑏. Além disso, os Periódicos Estratégicos também sofrem outra 

compensação redutora referente ao valor negativo (significante) do coeficiente 𝛽13
𝑏 . Porém, os 

Periódicos Estratégicos recebem benefícios superiores a estas compensações redutoras, 

correspondentes aos valores dos coeficientes 𝛽9
𝑏, 𝛽10

𝑏 , 𝛽11
𝑏  e 𝛽12

𝑏 , positivos e significantes, cujo 

resultado é um efeito líquido positivo, com um aumento de EIG em todos os casos analisados. 

Neste ponto, reside a primeira diferença entre os dois modelos. Enquanto os 

Periódicos Estratégicos sofrem um pequeno prejuízo em termos de centralidade de grau 

quando ∏P passa de 0,1 para 0,5 (situação correspondente à linha [1] do Quadro 29), a análise 

dos coeficientes do Modelo 1b indica que o resultado da variação de EIG é positivo para os 

Periódicos Estratégicos em todos os casos. Ainda assim, tal como acontece com a centralidade 

de grau, os Periódicos Estratégicos também perdem em relação aos Periódicos Normais, 

quando ∏P passa de 0,1 para 0,5. Já quando ∏P passa de 0,1 para 0,9, o efeito sobre a variação 

de EIG é positivo para os Periódicos Normais, enquanto que, para eles, o efeito sobre a 

variação de FI5 é negativo. Assim, esta combinação de resultados, diferentemente do que 

ocorre com a variação de FI5, traz um prejuízo para os Periódicos Estratégicos em relação aos 

Periódicos Normais, quando ∏P passa de 0,1 para 0,9. Ou seja, em resumo, o efeito, em 

termos de variação de centralidade medida por autovetor, é prejudicial para os Periódicos 

Estratégicos, comparativamente aos efeitos produzidos sobre os Periódicos Normais. 

Em duas combinações de parâmetros, os Periódicos Normais recebem prejuízos em 

relação à centralidade medida por autovetor, enquanto que recebem benefícios em termos de 

centralidade de grau. Estas situações estão expostas pelos resultados das linhas [4] e [14]. 

Estas casos correspondem às situações em que há uma grande proporção de Artigos 

Estratégicos (∏A=0,9) que incluem uma pequena quantidade de Citações Estratégicas 

(∏C=0,1), tanto no caso de ∏P=0,5 (linha [4]) quanto no caso de ∏P=0,9 (linha [14]). 
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Já no sentido contrário, ocorrem quatro situações em que os Periódicos Normais 

recebem benefícios sobre a centralidade medida por autovetor e prejuízos sobre a centralidade 

de grau. Estas situações são representadas pelos resultados das linhas [15], [16], [17] e [23]. 

Ainda assim, tal como acontece com a centralidade de grau, em todos os casos em 

que há aumento da proporção de Artigos Estratégicos, da proporção de Citações Estratégicas, 

ou de ambas, combinadas ou não com um aumento na proporção de Periódicos Estratégicos, 

ocorre um acirramento da diferença de centralidade medida por autovetor entre Periódicos 

Estratégicos e Periódicos Normais. Além disso, também como com a centralidade de grau, a  

diferença entre os Periódicos Periféricos e os Periódicos Normais aumenta conforme 

aumentam os valores dos parâmetros ∏A e ∏C, mas nenhuma combinação dos parâmetros 

testados é suficiente para levar a mediana de EIG dos Periódicos Estratégicos no ciclo Č=10 

para um patamar suficiente para um nível suficientemente elevado a ponto de coloca-la dentro 

do Q2 de EIG no ciclo Č=20. Em outras palavras, o Comportamento Estratégico não é 

suficiente para causar um aumento da centralidade medida por autovetor que seja suficiente 

para fazer com que um periódico localizado na mediana dos Periódicos Estratégicos, no início 

de sua aplicação, deixe a condição de Periférico, após o tempo em que ele esteve vigente. 

ANÁLISE INTEGRADA DOS COEFICIENTES DOS MODELOS 1a e 1b: 

CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS ACERCA DOS EFEITOS SOBRE A 

CENTRALIDADE 

A percepção de diferenças nos resultados dos Periódicos Estratégicos e Normais, 

como dito anteriormente, pode ter um efeito sistêmico de aumento da propensão dos 

Periódicos Normais a adotar o Comportamento Estratégico. No modelo de simulação 

implementado neste estudo, o grupo de Periódicos Estratégicos, definido ao final do ciclo 

Č=10, não se altera durante os ciclos de simulação subsequentes. Porém, como sinalizam os 

resultados, os Periódicos Periféricos que não pertencem a este grupo tendem a obter 

resultados relativos menos satisfatórios tão mais intenso seja o Comportamento Estratégico. 

Seria razoável considerar que eles se sentiriam propelidos à sua adoção, a fim de auferir 

benefícios semelhantes a de seus pares periféricos que o adotam. Ainda que o aumento da 

proporção de Periódicos Estratégicos traga pouca ou nenhuma alteração para os resultados de 

centralidade dos periféricos em geral, uma possibilidade de alteração do modelo de simulação 

é a inclusão deste efeito de aumento de propensão de adoção do Comportamento Estratégico 

por parte dos Periódicos Normais, conforme os resultados que os diferenciam dos Estratégicos 

se acentuem. 
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Há ainda um aspecto relevante a ser abordado, relativo à efetiva adoção do 

Comportamento Estratégico. O modelo de simulação foi implementado de forma que todos os 

componentes do grupo de Periódicos Estratégicos efetivamente adotam o Comportamento 

Estratégico, sem incorrerem em custos – afora o pequeno efeito identificado anteriormente. 

Diferentemente do que é tradicionalmente suposto na formação de cartéis e conluios pela 

Teoria dos Jogos, na prática, dificilmente existiria um compromisso formal entre eles, ou um 

esforço de coordenação ou supervisão. Com isto, assim como não há custo para sua adoção, 

também não há custo para que um Periódico Estratégico não pratique o Comportamento 

Estratégico, por algum motivo que lhe seja caro. Neste caso hipotético, um Periódico 

Estratégico atuaria apenas como alvo potencial para as citações de seus pares Estratégicos, 

mas que não usaria, nos seus artigos, a lógica de alocação de uma certa quantidade de citações 

direcionadas apenas para o grupo dos Estratégicos. Isto mudaria a combinação de 

probabilidades e proporções associadas aos parâmetros manipulados no modelo de simulação 

e provavelmente alteraria os resultados. Por este motivo, considera-se uma oportunidade de 

exame, em uma etapa posterior de pesquisa, a inclusão desta possibilidade de Comportamento 

Estratégico Alternativo no modelo, não deixando de fora desta análise as considerações 

teóricas e empíricas advindas da Teoria dos Jogos (ABREU; PEARCE; STACCHETTI, 1986; 

ABREU, 1986; FRIEDMAN, 1971; GREEN; PORTER, 1984; PORTER, 1983). 

ANÁLISE DOS EFEITOS DE LONGO PRAZO SOBRE A CENTRALIDADE 

A análise dos efeitos de longo prazo sobre a centralidade dos Periódicos Estratégicos 

foi realizada por duas vias, e ambas mostraram resultados coerentes e esperados para a 

centralidade de grau. Entretanto, os resultados destes testes para a centralidade medida por 

autovetor podem ser considerados surpreendentes.  

Primeiramente, utilizaram-se testes de Kruskal-Wallis, para se comparar, 

separadamente, as distribuições de FI5 e de EIG no ciclo Č=30 (ou seja, no último ciclo de 

simulação), para o conjunto de rodadas correspondentes a cada valor do parâmetro ∏P, 

incluindo a Rodada Base e as diversas Rodadas Estratégicas. 

Tanto no caso de FI5 quanto no caso de EIG, em todos os testes realizados, cujos 

resultados estão apresentados no Quadro 19, não se encontraram evidências estatísticas de que 

as distribuições fossem diferentes. Dito de outra forma, os testes mostram que, 

independentemente dos valores dos parâmetros usados na definição do Comportamento 

Estratégico, vigente até o ciclo Č=20 em cada rodada, os valores de FI5 não apresentaram 
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diferenças estatisticamente significativas no ciclo Č=30. Assim, é possível concluir que as 

diferenças de centralidade, tanto medida em grau quanto por autovetor, que haviam surgido ao 

final do ciclo Č=20, foram eliminadas posteriormente, ao longo dos ciclos em que o processo 

de alocação de citações entre artigos voltou a não sofrer influência do Comportamento 

Estratégico. 

No entanto, este resultado não permite conclusões absolutas sobre o efeito global de 

longo prazo para periódicos periféricos. O fato de que eles não apresentem diferenças de 

centralidade, comparando-se as rodadas de simulação em que houve diferentes manipulações 

dos parâmetros que regulam o Comportamento Estratégico, não é suficiente para compreender 

em que posição eles estão, ao final do processo, em relação ao ponto em que estavam 

imediatamente antes do Comportamento Estratégico começar a ser utilizado. Por mais que 

estejam em posições relativas semelhantes entre si no ciclo Č=30, os testes considerando 

apenas a distribuição neste ciclo não permitem avaliar o que houve com eles em termos de 

centralidade desde o ciclo Č=20. 

Para analisar este ponto, foram feitos os testes K-S comparando as distribuições de 

FI5 e de EIG no ciclo Č=10 com as respectivas distribuições no ciclo Č=30, considerando cada 

rodada de simulação separadamente. Com isto, pode-se avaliar o estado dos periódicos 

periféricos antes do início do Comportamento Estratégico e no longo prazo, vários ciclos 

depois que ele deixou de atuar, em cada situação relativa às diversas combinações dos 

parâmetros ∏P, ∏A e ∏C possíveis.  

Os resultados para as duas medidas de centralidade mostraram-se discrepantes. 

Como observado nos resultados apresentados no Quadro 20, não há evidências 

estatisticamente significantes de que as distribuições de FI5 no ciclo Č=30 sejam diferentes do 

ciclo Č=10. Em outras palavras, os resultados dos testes permitem concluir que os Periódicos 

Estratégicos e Normais não apenas deixaram de apresentar os efeitos diferenciadores 

presentes no ciclo Č=20, como explicado anteriormente, mas também retornaram ao estado 

em que se encontravam no ciclo Č=10, antes do Comportamento Estratégico começar a ser 

adotado. 

No entanto, diferentemente do que era esperado, os testes para as distribuições de 

EIG, apresentados no Quadro 21, evidenciam que há diferenças estatisticamente significativas 

entre as distribuições dos ciclos Č=10 e Č=30, em todas as rodadas analisadas. Numa tentativa 

de se obterem dados mais ricos, que permitissem compreender os efeitos sobre a centralidade 
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medida por autovetor, realizaram-se testes comparativos para as distribuições de EIG nos 

ciclos Č=20 e Č=30, ou seja, desde o final da ocorrência do Comportamento Estratégico até o 

final dos ciclos de simulação. Os resultados destes testes foram apresentados no Quadro 22 e 

também evidenciaram diferenças significantes entre os valores analisados nas rodadas 

correspondentes. 

Assim, é possível concluir que a centralidade medida por autovetor, expressa neste 

trabalho pela variável EIG, além dos efeitos analisados no Modelo 1b, conforme descrito 

anteriormente, também sofreu efeitos independentes dos parâmetros manipulados pelo 

processo de simulação, que controlam a incidência do Comportamento Estratégico, que a 

levaram, ao fim do último ciclo (Č=30) a um estado diferente daquele imediatamente anterior 

à incidência do Comportamento Estratégico (Č=10), mas também diferente daquele observado 

ao final do Comportamento Estratégico (Č=20). 

Com isto, é possível concluir, primeiramente, que o Comportamento Estratégico, da 

maneira como foi implementado, produz, sobre a centralidade de grau, efeitos perceptíveis 

apenas durante sua vigência, mas não produz sobre ela efeitos de longo prazo, permanentes. 

Em sua ausência, a escolha das citações dos artigos dos periódicos do grupo dos Estratégicos 

volta a ser regida pela lógica geral, baseada na ligação preferencial ponderada por uma 

característica de “qualidade” intrínseca dos artigos de cada periódico. Se os ganhos de 

centralidade de grau auferidos pela lógica enviesada do Comportamento Estratégico não se 

refletirem em ganho de qualidade para os Periódicos Estratégicos, os artigos gerados por eles 

não ganharão maior capacidade de atração de citações, o que levará à erosão dos ganhos 

quando o Comportamento Estratégico deixar de ser utilizado.  

Com esta observação em mente, considera-se uma oportunidade de pesquisa a 

inclusão no modelo de simulação de mecanismos para que os ganhos de centralidade sejam 

refletidos em aumento da qualidade dos periódicos e, em consequência, dos artigos por eles 

gerados. Identificam-se, no escopo deste trabalho, duas alternativas de modificações no 

processo de geração de artigos implementado no modelo de simulação. No modelo atual, os 

artigos gerados por um periódico a cada ciclo têm um valor de fitness determinado 

probabilisticamente a partir do fitness do periódico, que é constante. Assim, a primeira 

alternativa de modificação seria a inclusão de uma função que seria responsável por atualizar 

o fitness do periódico a partir das variações de centralidade obtidas. Esta seria uma 

modificação que não mudaria a essência do processo de geração de artigos, mantendo-o 

subordinado à existência dos periódicos. 
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A subordinação da geração dos artigos à existência a priori dos periódicos foi uma 

decisão técnica para manter a simplicidade do modelo. Apesar de atender ao propósito de 

gerar resultados que podem servir para as análises aqui formuladas, da maneira como está 

desenhado, o processo não reflete com absoluta precisão a realidade que pretende representar. 

A outra alternativa de modificação do modelo alteraria este processo de geração de artigos em 

sua essência. No lugar dele ser subordinado à existência dos periódicos, estes é que passariam 

a existir em decorrência do surgimento de artigos que apresentassem os mais diferentes níveis 

de qualidade. 

Neste processo alternativo de geração de artigos, um ciclo de simulação se inicia 

com o surgimento de uma quantidade determinada de artigos (fixa ou probabilisticamente 

determinada). Estes artigos apresentam características próprias de qualidade, inerentes a eles 

próprios e ao trabalho de pesquisa que os originou, tal como acontece com os trabalhos que 

são gerados pelos pesquisadores acadêmicos: tendo um artigo em mãos, o pesquisador 

procura submetê-lo para aqueles periódicos em que julga ser mais provável a sua aprovação e 

publicação. A partir deste amplo escopo de artigos, com vários níveis de qualidade, inicia-se 

uma etapa de matching, na qual se direcionam os artigos aos periódicos buscando maximizar 

a proximidade de qualidade. Ao final desta etapa, é feita uma classificação dos artigos 

alocados a cada periódico e a seleção dos artigos melhor classificados, numa quantidade 

definida para cada periódico. Os demais artigos, não selecionados, são descartados. Caso haja 

quantidade de artigos descartados suficiente, pode-se implementar o surgimento de novos 

periódicos, com qualidade definida pelos artigos que seriam descartados neste processo de 

seleção. 

Com isso, a qualidade atual do periódico será influenciada pela qualidade dos artigos 

que foram por ele selecionados, com base na qualidade passada. Desta maneira, com o passar 

do tempo, imagina-se que os periódicos que tenham maior poder de atração, por terem 

selecionado artigos de qualidade superior, consigam incrementar sua qualidade e, assim, 

reforçar seu poder de atração. Por outro lado, periódicos que tenham baixo poder de atração 

terão cada vez menos artigos, e a tendência é que publiquem menos artigos do que se 

propõem. Pode-se implementar, também, a extinção de periódicos que não atinjam um limite 

inferior de artigos publicados. 

Com relação aos efeitos de longo prazo sobre a centralidade medida por autovetor, os 

resultados foram distintos dos imaginados. Identificaram-se diferenças estatisticamente 

significantes decorrentes da incidência do Comportamento Estratégico, mas também houve 
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diferenças que tomaram lugar após o término de sua vigência. Isto carece de maior 

investigação, para se compreender como a dinâmica de crescimento de uma rede semelhante a 

que foi construída no modelo de simulação influencia na variação da variável EIG, que 

representa, no escopo deste trabalho, a centralidade medida por autovetor. 

A quantidade de artigos publicados e de citações neles contidas, em cada ciclo, no 

modelo de simulação usado neste trabalho, permanece inalterado durante a ocorrência do 

Comportamento Estratégico. Isto significa que, quando surge um Artigo Estratégico, este 

substitui um Normal que teria sido publicado em seu lugar. Da mesma forma, as Citações 

Estratégicas destes artigos tomam o lugar das Citações Normais, que teriam sido incluídas em 

seu lugar. Uma possibilidade de modificação no modelo, sobretudo no caso destas alterações 

acima propostas, seria considerar que um Artigo Estratégico estaria sendo adicionado à base 

de artigos publicados pelo Periódico Estratégico, e que as Citações Estratégicas nele incluídas 

não substituem outras citações, mas são extras, com a característica de seguir o processo 

enviesado de seleção de alvo. 

Tendo sido analisado o Modelo 1, em suas variantes 1a e 1b, a próxima sessão trata 

da discussão dos modelos tratados no item 5.3.4. 

5.4.3 Análise do índice de reciprocidade como estimador para a variação de centralidade: 

Modelos 2 e 3 

Os modelos de regressão testados nesta etapa visaram à avaliação da relação entre a 

variação do índice de reciprocidade de um periódico e a variação de sua centralidade de grau, 

medida por um indicador relativo ao seu Fator de Impacto. Em decorrência dos resultados dos 

testes descritos no item 5.3.1, utilizou-se apenas a variável FI5. 

Primeiramente, com o Modelo 2, buscou-se analisar os efeitos apenas sobre os 

periódicos periféricos, considerando tanto os Periódicos Estratégicos quanto os Periódicos 

Normais. O pseudo R2 de McFadden encontrado foi de 0,291, o que pode ser considerado 

elevado (MCFADDEN, 1978), levando a concluir que grande parte da variância de FI5 pode 

ser explicada pelo modelo. 

O coeficiente 𝛽0 não significante indica que quando não há variação no índice de 

reciprocidade, não há evidências estatísticas de haver variação de FI5. Considerando que os 

coeficientes 𝛽1 e 𝛽2 são ambos significantes, é possível concluir que a variação do índice de 

reciprocidade dos periódicos periféricos influencia positivamente o aumento da centralidade. 
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Ou seja, periódicos periféricos que invistam em reciprocidade com outros periódicos tendem a 

receber benefícios em termos de centralidade. 

O período em que a variação de FI5 foi calculada coincide com a ocorrência do 

Comportamento Estratégico. No modelo de simulação implementado, este é o único fator que 

difere os periódicos periféricos, separando-os entre Estratégicos e Normais. Sendo assim, a 

partir da constatação de que 𝛽1 é cerca de 95% superior a 𝛽2, é possível concluir que o 

Comportamento Estratégico proporciona um aumento superior aos Estratégicos, privilegiando 

a busca por centralidade por meio do inflacionamento artificial do seu índice de 

reciprocidade. Este resultado corrobora as conclusões traçadas na análise do Modelo 1.  

No Modelo 3, inseriram-se na análise os demais periódicos, buscando-se identificar a 

existência de diferenças nos resultados da relação entre o índice de reciprocidade e a 

centralidade medida pelo FI5. 

Os resultados apresentados no Quadro 25 indicam que os coeficientes 𝛽1, 𝛽2 e 𝛽3 são 

significantes e positivos. O resultado anteriormente observado no Modelo 2 é confirmado, 

com 𝛽2 > 𝛽3. É relevante observar que 𝛽1 > 𝛽2, o que indica que os periódicos mais centrais 

beneficiam-se mais da reciprocidade. A análise deste efeito deve considerar a lógica normal 

de alocação de citações entre periódicos, que privilegia a centralidade como instrumento de 

atratividade para novas citações, num esquema de ligação preferencial. Periódicos mais 

centrais têm, por construção do modelo de simulação, mais atratividade para receber novas 

ligações. Muitas destas novas citações serão provenientes de outros periódicos mais centrais, 

que também receberão, por sua vez, ligações provenientes daqueles que eles naturalmente 

consideram como alvo. Ou seja, a reciprocidade é um comportamento esperado para os 

periódicos mais centrais, não depende da introdução da lógica do Comportamento Estratégico. 

Além da reciprocidade naturalmente esperada, estes periódicos mais centrais tendem a receber 

muitas outras ligações provenientes de periódicos com os quais eles terão reciprocidade muito 

baixa ou nula, classificados entre os níveis mais baixos de centralidade. Ou seja, a 

centralidade dos periódicos mais centrais é aumentada pelo recebimento de ligações 

provenientes tanto de periódicos com os quais eles têm alta reciprocidade, quanto daqueles 

com os quais a reciprocidade é pequena ou nula. Sendo assim, é coerente que o coeficiente 𝛽1 

seja superior a 𝛽2, pois ele está ligado a elementos que naturalmente apresentam outros 

fatores capazes de aumentar a sua centralidade. 
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A análise dos periódicos mais centrais está fora do escopo deste trabalho. No entanto, 

a observação destas diferenças aponta para uma oportunidade de estudo comparativo, 

utilizando-se uma técnica de regressão quantílica (KOENKER; BASSETT, 1978) para análise 

dos comportamentos diferentes por faixas de centralidade, da qual a regressão LAD é um caso 

especial (DAVINO; FURNO; VISTOCCO, 2014)
27

. Vale ressaltar que os dados analisados 

foram gerados a partir dos objetivos traçados no presente trabalho, considerando os modelos 

de análise que seriam realizados. Seriam necessárias adaptações para gerar os dados mais 

adequados para uma análise mais profunda utilizando-se um modelo de regressão quantílica. 

Tendo isto em vista, esta análise foi evitada neste trabalho, colocando-se como uma excelente 

oportunidade para pesquisas futuras. 

Além disso, sabe-se que o histórico de ligações entre dois nós afeta positivamente a 

probabilidade de que novas ligações venham a se formar entre eles, no caso de redes 

organizacionais (GULATI; GARGIULO, 1999; GULATI, 1995). Por este motivo, 

apresenta-se como uma excelente oportunidade de pesquisa analisar a evolução do índice de 

reciprocidade entre periódicos, considerando-se apenas citações entre periódicos do mesmo 

quartil de centralidade, para identificar se esta propensão se verifica numa rede teórica 

construída por simulação, sem que este efeito tenha sido induzido propositalmente. Esta 

verificação se faz relevante também em redes de citações construídas a partir dos dados dos 

provedores de dados acadêmicos, como Thomson Reuters, Google Acadêmico, Scopus, entre 

outros. Espera-se, neste caso, que haja uma grande reciprocidade entre os periódicos mais 

centrais e que esta reciprocidade entre periódicos periféricos aflore apenas na presença do 

Comportamento Estratégico. 

Além da influência positiva advinda das ligações prévias entre os nós, também é 

sabido que a probabilidade de surgimento de novas ligações entre nós, numa rede entre 

organizações, é afetada positivamente existência de parceiros comuns aos nós envolvidos 

(GULATI; GARGIULO, 1999; GULATI, 1995), e negativamente pela centralidade 

combinada deles (AHUJA; POLIDORO JR.; MITCHEL, 2009). Neste sentido, julga-se 

                                                 

 
27 A regressão quantílica, como apresentada por Koenker e Basset (1978), pode ser considerada uma extensão 

natural dos modelos clássicos de regressão linear para estimação da média, porém robusta em termos das 

premissas de simetria e normalidade inerentes ao modelo de regressão baseado nos mínimos quadrados. A 

regressão quantílica é muito útil em casos em que é necessário analisar e estimar um modelo “não apenas para 

a média/mediana da distribuição condicional, mas também para suas extremidades, medindo o impacto dos 

regressores sobre a variável dependente em diferentes quantis” (FURNO, 2014, p. 504). Para detalhes teóricos 

e metodológicos a respeito da regressão quantílica, sugere-se a consulta a Davino; Furno; Vistocco (2014), 

Koenker; Basset (1978), e Koenker; Machado  (1999). 
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interessante modificar o modelo de simulação implementado, de maneira a deixa-lo mais 

próximo aos efeitos observados em redes organizacionais, de tal forma que a probabilidade de 

um artigo receber citações considere, além dos elementos já considerados atualmente, os 

efeitos relativos ao histórico de citações relacionando os periódicos envolvidos, a existência 

de periódicos ligados a ambos os periódicos e a centralidade combinada relativa aos 

periódicos dos artigos fonte e alvo.  

A sessão subsequente aborda a análise do Modelo 4, no qual os parâmetros ∏A e ∏C 

foram substituídos pela multiplicação dos valores percentuais correspondentes aos níveis de 

probabilidade dos efeitos por eles representados.  

5.4.4 Análise do modelo alternativo considerando a multiplicação da proporção de Artigos e 

Citações Estratégicos: Modelo 4 

O modelo de regressão testado no item 5.3.2 considerou os efeitos dos parâmetros 

somados. No entanto, pela construção do modelo de simulação implementado, os parâmetros 

∏A e ∏C têm um efeito multiplicativo, que resulta, em última análise, na quantidade total de 

Citações Estratégicas presentes no sistema. Por este motivo, procurou-se testar o Modelo 4, 

alternativo ao Modelo 1, de forma a se analisar o efeito multiplicativo dos parâmetros, assim 

como proporcionar mais parcimônia em termos de quantidade de coeficientes. Uma vantagem 

imediata do Modelo 4 sobre o Modelo 1 é que, com ele, é possível introduzir na análise os 

dados das Rodadas Base, o que não foi possível, com a configuração das variáveis dummy, no 

Modelo 1.  

Assim como no caso do Modelo 1, o pseudo R2 de McFadden obtido foi um valor 

muito baixo (0,023). Considerando que os objetivos desta parte da análise não se concentram 

na avaliação do poder preditivo do modelo, assim como no caso do Modelo 1, este não é um 

problema. 

O coeficiente 𝛽3 é não significante (p-valor = 0,517), e foi excluído do modelo 

ajustado. Este é um resultado coerente, pois PrCit=0 nas Rodadas Base, quando espera-se que 

não haja qualquer efeito observado pelos periódicos, e PrCit0 nas rodadas Estratégicas, 

quando todo efeito pode ser captado pelos demais coeficientes da regressão. O coeficiente 𝛽7 

também é não significante (p-valor = 0,673), o que indica que todo efeito observado nos 

Periódicos Estratégicos está captado pelos demais coeficientes. Assim, consideram-se os 

referidos coeficientes nulos. 
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A análise dos coeficientes significantes do Modelo 4 é simplificada, em comparação 

com o Modelo 1. Como 𝛽0 é significante e positivo, considera-se que há uma parcela 

correspondente a um pequeno aumento global de centralidade para os periódicos periféricos, 

em decorrência do Comportamento Estratégico, no efeito total percebido. O aumento da 

quantidade total de citações, representada pelo aumento da variável independente PrCit, 

acarreta um benefício para os Periódicos Estratégicos, sem qualquer contrapartida para os 

Normais, pois 𝛽6, que mede a influência sobre os Periódicos Estratégicos, é positivo, 

enquanto que 𝛽3, que mede o efeito sobre todos os periódicos, como observado anteriormente, 

é nulo. Além disso, o aumento da quantidade de Periódicos Estratégicos se mostrou 

significante nos dois níveis testados, diferentemente do Modelo 1. Quanto maior a quantidade 

de Periódicos Estratégicos, maior o benefício para os Periódicos Estratégicos e maior o 

prejuízo para os Periódicos Normais, conforme apresentado no Quadro 31. Ou seja, quanto 

mais periódicos estejam adotando o Comportamento Estratégico, mais se acirra a diferença de 

centralidade em relação aos Periódicos Normais. 

Quadro 31: Resultados líquidos da mudança do nível do parâmetro ∏P sobre dFI5 
Fonte: elaborado pelo autor 

Parâmetros* Variação de FI5 

Nível de P Estratégicos Normais Dif 

P5 0,203 0,00 0,203 

P9 0,312 -0,417 0,729 

P5: ∏P=0,5 (P5=1;P9=0) 

P9: ∏P=0,5 (P5=0;P9=1) 

 

 

Comparado ao Modelo 1, o Modelo 4 apresenta menor pseudo R2 de McFadden, o 

que indica sua menor capacidade de explicação da variância da variável dependente pelas 

variáveis independentes. Além disso, apresenta valores superiores para os três critérios de 

informação para seleção – AIC, BIC e HQC. Tendo isto em vista, conclui-se que o Modelo 4 

é pior que o Modelo 1, para os dados coletados. 

Tendo sido analisados os resultados obtidos e apontados diversos caminhos para a 

evolução das pesquisas iniciadas neste trabalho, na próxima seção são resumidas as 

conclusões e sugestões de pesquisas futuras. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

O presente trabalho teve como macro objetivo aumentar o entendimento a respeito da 

influência da reciprocidade entre nós periféricos para sua centralidade. No escopo deste 

desenvolvimento teórico, reciprocidade foi definida como a quantidade comum de ligações 

direcionadas existentes entre dois nós, ou seja, a quantidade de ligações que partem de um nó, 

em direção a outro, que encontram correspondência nas ligações deste para o primeiro.  

A motivação para tal investigação veio do reconhecimento dos desafios que os nós 

periféricos encontram para alcançar maiores níveis de centralidade em redes sociais 

fortemente influenciadas pelo princípio da ligação preferencial, coadunado pelas 

investigações prévias encontradas na literatura. Em redes sociais cuja dinâmica é regida pelo 

princípio da ligação preferencial, os nós mais centrais adquirem um tamanho poder de atração 

de novas ligações, que torna a busca por centralidade dos nós periféricos uma tarefa 

desafiadora, se não impossível. Este cenário é observado em diversos contextos, desde o 

metabolismo envolvendo moléculas envolvidas em inúmeras reações químicas até as relações 

humanas, passando pelo ambiente competitivo das organizações e suas relações (parcerias e 

concorrências), e torna-se mais desafiador na presença dos mecanismos de monitoração social 

e em casos em que o custo das ligações é significativo. 

No entanto, vislumbrou-se um contexto, fortemente influenciado pela lógica da 

ligação preferencial, mas no qual o monitoramento social é limitado e o custo das ligações 

entre os nós é muito pequeno. As redes de citações acadêmicas, que serviram de contexto para 

o desenvolvimento deste trabalho, são construídas fortemente calcadas na ideia de que 

autores, artigos e periódicos que recebem muitas ligações, por meio de citações incluídas em 

novos trabalhos, são dignos de atenção e novas referências, o que leva à construção de uma 

reputação acadêmica baseada na contagem de citações. Nesta estrutura, as ligações entre os 

nós são direcionadas, e a inclusão de uma citação num artigo tem custo nulo para o artigo 

citado, e, eventualmente, algum custo para o artigo fonte da citação, dependendo da reputação 

do seu autor e do periódico onde ele é publicado. 

A suposição básica que norteou o desenvolvimento dos modelos de análise usados 

neste trabalho foi que um incremento na reciprocidade de citações entre os artigos publicados 

em periódicos periféricos poderia ajuda-los a incrementar sua centralidade, medida em termos 
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de ligações recebidas (grau de entrada dos nós). Diferenciando-se a centralidade medida por 

grau de entrada da centralidade medida por autovetor, que dá uma dimensão do prestígio de 

um nó, considerando o prestígio dos nós dos quais partem as citações recebidas, a suposição 

subjacente foi que o aumento da reciprocidade entre periódicos periféricos não seria capaz de 

produzir um aumento no prestígio dos periódicos envolvidos, uma vez que as novas citações 

não estariam partindo de nós menos periféricos, em comparação com os demais. 

Este contexto de análise justificou-se pela tradição de se usarem as redes acadêmicas 

em estudos sobre redes sociais. Além disso, as condições teóricas buscadas – redes 

direcionadas, afetadas pela lógica de ligação preferencial, com custo de ligação nulo (ou, 

eventualmente, muito baixo e assimétrico) e sem efeito de monitoramento social – são 

encontradas em redes acadêmicas baseadas em citações entre artigos, e aplicam-se a contextos 

organizacionais emergentes, nos quais a coleta de dados seria bastante difícil. A abertura dos 

mercados e a inclusão de segmentos regionais, importantes localmente, porém sem grande 

representatividade global, traz desafios enormes para as organizações locais na competição 

com grandes players internacionais. Compreender a influência de mecanismos que envolvam 

apenas fatores ligados à dinâmica das redes em que estas organizações se inserem pode trazer 

bons insights para a análise da competição entre as organizações no cenário internacional 

globalizado. 

Para se construir sobre o tema, foi implementado um modelo de simulação para gerar 

duas redes similares às redes acadêmicas entre artigos e entre periódicos. Após um período de 

criação das bases das redes, foram induzidos os comportamentos planejados para emular o 

incentivo à reciprocidade entre os nós periféricos, por meio da manipulação dos parâmetros. 

Sobre um grupo de periódicos periféricos chamados de Periódicos Estratégicos, incidiu o que 

se chamou de Comportamento Estratégico no escopo deste trabalho. Este comportamento 

induzido consistiu direcionar parte das citações (chamadas de Citações Estratégicas) de parte 

dos artigos publicados por estes periódicos (chamados de Artigos Estratégicos), durante um 

certo período, apenas para artigos publicados pelos outros Periódicos Estratégicos, 

desviando-se da lógica da ligação preferencial que regula o processo de escolha dos artigos 

que servem de alvo das citações dos demais periódicos. A intensidade do Comportamento 

Estratégico foi regulada pela magnitude de três parâmetros: à probabilidade de um periódico 

periférico pertencer ao grupo dos Periódicos Estratégicos (∏P), que, em última análise está 

relacionada à proporção de Periódicos Estratégicos entre os periféricos; à probabilidade de 

que um artigo de um Periódico Estratégico contenha em seu corpo citações cuja lógica de 
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alocação de alvo seja direcionada apenas para outros Periódicos Estratégicos (∏A); e a 

probabilidade de que uma citação de um Artigo Estratégico tenha a sua lógica de alocação 

alterada para selecionar apenas artigos de outros Periódicos Periféricos (∏C). Estes dois 

últimos parâmetros, em última análise, estão relacionados à proporção de Citações 

Estratégicas entre o conjunto total de citações dos periódicos periféricos. 

Para medir a centralidade de grau dos periódicos, utilizaram-se duas variáveis cujo 

cálculo é semelhante ao cálculo do Fator de Impacto usado para medir a centralidade de 

artigos e periódicos, publicado pela Thomson Reuters, e amplamente considerado pela 

comunidade acadêmica para avaliação do impacto e da relevância científica de pesquisadores, 

artigos e periódicos. A diferença entre os indicadores utilizados residiu na “idade” que cada 

um considerou para os artigos computados na contagem do grau de entrada. A primeira, 

chamada FI2, considerou as citações provenientes de artigos com até dois anos de publicação, 

e a segunda, chamada FI5, considerou artigos com até cinco anos. 

Para permitir a análise da centralidade medida por autovetor, utilizou-se uma 

variável chamada EIG, cujo cálculo é similar ao Eigenfactor. Este indicador também é 

computado e publicado pela Thomson Reuters e se presta a fornecer subsídios para avaliação 

da reputação de artigos e periódicos a partir da reputação dos artigos e periódicos que os 

citam. 

A primeira hipótese testada foi acerca da influência positiva dos parâmetros que 

regulam o Comportamento Estratégico sobre a centralidade de grau dos Periódicos 

Estratégicos.  

Os testes realizados indicaram a presença de diferenças estatisticamente significantes 

na comparação das distribuições dos valores da centralidade de medida pelas variáveis FI5 e 

EIG, antes e imediatamente ao final dos ciclos em que o Comportamento Estratégico foi 

induzido. Porém, estes testes não captaram diferenças nos valores de FI2, o que fez com que 

esta variável fosse descartada das análises subsequentes. Com isto, foi possível confirmar a 

Hipótese 1, mas refutar a Hipótese 2. Ou seja, a suposição de que o aumento na reciprocidade 

entre periódicos periféricos seria capaz de introduzir efeitos que propiciassem aumento na 

centralidade relacionada ao grau de entrada dos periódicos envolvidos foi confirmada, mas a 

ideia de que isto não seria capaz de afetar a medida de centralidade relacionada à reputação 

dos periódicos foi refutada. 
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Testando-se a magnitude dos efeitos produzidos, verificou-se que a quantidade de 

periódicos envolvidos com a estratégia de aumento de reciprocidade entre os periféricos tem 

pouca ou nenhuma influência, o que se considerou razoável, tendo em vista que este é um 

resultado matematicamente esperado. Já o crescimento da quantidade relativa de citações 

direcionadas estrategicamente para um grupo selecionado de periódicos, envolvidos na 

estratégia de aumento de reciprocidade, se mostrou diretamente relacionado com o aumento 

da centralidade de grau destes periódicos, o que permitiu que se confirmasse a Hipótese 1a. 

Ou seja, os periódicos periféricos envolvidos na estratégia de aumento de reciprocidade com 

outros periódicos periféricos obtiveram mais vantagem, em termos de aumento de sua 

centralidade de grau, conforme maior foi a quantidade relativa de citações estrategicamente 

direcionadas com esta finalidade. Este aumento da quantidade de citações estrategicamente 

direcionadas foi obtido com o aumento da proporção de Artigos Estratégicos, o aumento da 

proporção de Citações Estratégicas dentro dos Artigos Estratégicos, e combinações de ambos. 

Verificou-se, também, que os resultados absolutos em termos de variação de 

centralidade de grau para os demais periódicos periféricos, que não adotaram o 

Comportamento Estratégico, foram positivos em alguns casos, e negativos em outros. Além 

disso, observou-se que quanto maiores os valores dos parâmetros que regulam o 

Comportamento Estratégico, piores os resultados absolutos destes periódicos. Isto permitiu 

que a Hipótese 1b fosse confirmada, da maneira como estabelecida. 

Apesar de não se haver estabelecido, a priori, qualquer hipótese relacionada à 

magnitude dos efeitos sobre a centralidade medida por autovetor, a observação de existência 

de efeitos sobre esta demandou uma análise mais aprofundada da influência dos parâmetros 

que regulam o Comportamento Estratégico sobre a variável EIG. Nesta análise, observou-se 

que os efeitos sobre a centralidade medida por autovetor, apesar de relativamente menores 

que sobre a centralidade de grau, seguiram padrões semelhantes, no geral, com pequenas 

diferenças pontuais. Em resumo, também a centralidade medida por autovetor dos Periódicos 

Estratégicos é influenciada positivamente pelos parâmetros do Comportamento Estratégico, e 

em várias situações a centralidade medida por autovetor dos demais periódicos periféricos 

sofre influência negativa, e estas influencias são maiores tão maiores sejam os parâmetros do 

Comportamento Estratégico. 

Porém, a análise dos valores absolutos da centralidade de grau e da centralidade 

medida por autovetor dos periódicos que não adotaram o Comportamento Estratégico fez 

necessária uma investigação mais aprofundada das diferenças entre seus resultados e os 
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resultado dos Periódicos Estratégicos. Ao se analisarem os efeitos líquidos, percebeu-se que, 

em todas as situações testadas, os Periódicos Estratégicos obtiveram resultados superiores aos 

demais periódicos periféricos, e que estas diferenças eram mais acentuadas tão mais intensos 

eram os parâmetros que regulam o Comportamento Estratégico. Assim, apesar da adoção do 

Comportamento Estratégico ter trazido benefícios absolutos indiretos também para os 

periódicos periféricos que não o adotaram, esta estratégia afasta os Periódicos Estratégicos 

dos demais periféricos, acentuando as diferenças de centralidade entre eles, tanto de grau 

quanto medida por autovetor, e, possivelmente, incentivando sua adoção generalizada. 

Não obstante os benefícios advindos da adoção do Comportamento Estratégico, os 

testes indicaram que os aumentos auferidos em termos de centralidade, tanto de grau quanto 

medida por autovetor, não foram de magnitude suficiente para retirar os Periódicos 

Estratégicos da periferia. Conclui-se que o esforço de estabelecer uma estratégia de 

reciprocidade entre os periódicos periféricos não é eficaz para fazer com que eles galguem 

posições mais centrais na rede, criando, no máximo, um nível superior entre os periféricos. 

Após o encerramento da adoção do Comportamento Estratégico, a ligação entre os 

periódicos passou a ser regulada de maneira igual para todos eles, ou seja, por meio de uma 

lógica baseada na ligação preferencial, influenciada apenas pela quantidade de citações 

recebidas. Observou-se que, depois de algum tempo, as vantagens que haviam sido 

conseguidas pelos Periódicos Estratégicos, em termos de centralidade de grau, foram 

perdidas, e a distribuição dos valores de centralidade não se diferenciava daquela de antes da 

adoção do Comportamento Estratégico, confirmando-se, assim, a Hipótese 3. O modelo de 

simulação utilizado não incluiu qualquer elemento de modificação da “qualidade” intrínseca 

dos periódicos, a partir das ligações que ele recebe. Portanto, ao se extinguir a adoção da 

estratégia de reciprocidade entre os periódicos periféricos, extinguiu-se também o fator que 

trazia as vantagens auferidas por aqueles que a adotavam. Indo além, conclui-se que, para que 

uma estratégia seja eficaz, no sentido de trazer vantagens sustentáveis em termos de citações 

recebidas, ela precisa ir além de simplesmente incentivar artificialmente o recebimento de 

citações. Ela precisa ser conjugada a ações internas que façam com que a qualidade percebida, 

que é um elemento componente da atratividade de um periódico, cresça e evolua de maneira a 

estabelecer um patamar futuro de qualidade superior de artigos publicados, para que este 

possa suportar de forma perene os níveis superiores de centralidade conseguidos durante a 

adoção do Comportamento Estratégico. 
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Esta observação é relevante, considerando o ambiente competitivo global, em que 

empresas de mercados periféricos buscam alcançar uma presença marcante, mas enfrentam 

desafios na competição com os grandes players internacionais. Leis protecionistas, que criem 

ambientes locais que privilegiem artificialmente os negócios regionais, não surtirão efeitos de 

longo prazo, caso os benefícios temporários advindos desta política não sejam incorporados 

pelas empresas como competências capazes de se tornar vantagens sustentáveis, valorizadas 

pelas regras competitivas do mercado global. 

Com o intuito de se usar um indicador para prever a centralidade de grau dos 

Periódicos Estratégicos, analisou-se uma variável Ř, chamada índice de reciprocidade, que 

representa a razão entre as citações recíprocas dos Periódicos Estratégicos e o total de citações 

que eles recebem. A variação do índice de reciprocidade dos Periódicos Estratégicos se 

mostrou fortemente correlacionado com a variação da centralidade de grau, o que permite 

concluir que a Hipótese 4 foi confirmada.  

Adicionalmente, por questões metodológicas, foi testado um modelo de análise no 

qual os parâmetros que regulam a proporção de citações direcionadas para artigos publicados 

pelos Periódicos Estratégicos foram considerados em seu efeito multiplicativo. Assim, as 

rodadas de simulação foram agrupadas de acordo com o valor da multiplicação dos 

parâmetros ∏A e ∏C, que regulam a proporção de Artigos Estratégicos e Citações 

Estratégicas. Os testes deste modelo indicaram resultados semanticamente semelhantes. 

Porém, apesar da análise simplificada dos coeficientes do modelo de regressão neste modelo 

alternativo, o pseudo-R2 obtido foi inferior e os valores para os critérios de informação para 

seleção foram superiores ao modelo original, o que leva a conclusão de que este modelo é 

inferior ao modelo original. 

Além das conclusões a respeito das hipóteses traçadas, o presente trabalho gerou 

diversas oportunidades de pesquisas futuras, no sentido de elucidar tanto questões 

metodológicas quanto a aplicação de seus resultados para contextos empíricos de análise. 

Primeiramente, é relevante citar que a centralidade de grau medida pela variável FI2 

não se mostrou sensível à influência dos parâmetros de simulação, de maneira a produzir 

diferenças estatisticamente significantes após alguns períodos de incidência do 

Comportamento Estratégico. Sendo assim, considera-se uma oportunidade de pesquisa a 

investigação empírica com vistas à identificação dos fatores responsáveis pelo aumento do 

Fator de Impacto baseado na medida de dois anos, considerando casos reais observados na 
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base de periódicos da Thomson Reuters. Também relacionada a este tópico, é uma 

possibilidade de pesquisa com cunho metodológico a investigação da “idade” mínima que 

deve ser considerada para a contagem dos artigos que compõem o cálculo da variável que 

mede a centralidade de grau. 

Além disso, a partir da identificação dos efeitos apresentados no modelo de 

simulação, considera-se importante a análise empírica relacionando o índice de reciprocidade 

com as medidas de centralidade de grau e medida por autovetor. Neste sentido, a princípio, 

não se encontram razões para julgar que haverá diferença na análise baseada em indicadores 

calculados de maneira semelhante às variáveis FI2, FI5 e EIG, utilizadas neste estudo, e os 

indicadores calculados e informados pela Thomson Reuters, Fator de Impacto e Eigenfactor. 

Em termos de aplicação dos resultados encontrados ao escopo das organizações, 

considera-se uma oportunidade de pesquisa a compreensão de quais elementos são aderentes 

ao conceito de reciprocidade nas relações organizacionais, para fundamentar uma pesquisa em 

que se procure relaciona-los à centralidade. 

Tendo em vista que obtiveram-se resultados diferentes dos esperados para os 

aspectos relacionados à centralidade medida por autovetor, propõe-se um caminho para 

investigação futura. Primeiramente, por meio da compreensão da distribuição de EIG em 

relação aos quartis de centralidade de grau, para avaliação das bases para a percepção das 

variações ocorridas, tanto em decorrência da influência do Comportamento Estratégico, 

quanto em decorrência do processo comum de alocação de citações com base na ligação 

preferencial. Adicionalmente, pela análise comparativa do comportamento da variável EIG em 

outros quartis de centralidade, de maneira a buscar subsídios para compreensão da dinâmica 

desta variável em função do tempo e do processo de alocação de citações no modelo de 

simulação implementado, que pudessem explicar o motivo pelo qual perceberam-se 

diferenças significativas na distribuição dos valores de EIG antes de depois da incidência do 

Comportamento Estratégico. 

Mesmo estando fora do escopo do trabalho, estendeu-se a análise da relação entre o 

índice de reciprocidade e a centralidade de grau para os demais periódicos, incluindo aqueles 

pertencentes aos quartis superiores de centralidade. Concluiu-se que os periódicos mais 

centrais beneficiam-se mais do que os periféricos de incrementos no índice de reciprocidade. 

Este é um resultado coerente com o que se esperaria, dada a natureza do processo de alocação 

de citações, que privilegia a centralidade – periódicos mais centrais publicam artigos com 



103 

maior propensão a citar artigos de outros periódicos mais centrais, naturalmente, o que faz 

com que haja uma reciprocidade entre eles que é inerente ao processo. Percebe-se como uma 

excelente oportunidade de pesquisa a realização de uma investigação dos efeitos do índice de 

reciprocidade nos diferentes quartis de centralidade de grau, por meio de uma regressão 

quantílica. Com esta finalidade, julga-se importante considerar os parâmetros utilizados neste 

trabalho para regular a intensidade do Comportamento Estratégico e, indiretamente, 

influenciar o índice de reciprocidade dos Periódicos Estratégicos, mas também o índice de 

reciprocidade diretamente, relacionando-o à variação de centralidade. Para isto, é necessário 

que os dados gerados pelo modelo de simulação sejam adequadamente projetados, de forma a 

garantir que as premissas metodológicas da regressão quantílica são atendidas. 

Em termos do modelo de simulação utilizado, surgiram diversas observações 

apontando para oportunidades interessantes de alterações, que poderiam levar a novas análises 

e conclusões. No entanto, o aumento de complexidade do modelo de simulação deve ser 

considerado, para que não seja impossível a análise dos resultados produzidos a partir das 

alterações sugeridas a seguir. 

Primeiramente, sugere-se a possibilidade de alteração dos parâmetros iniciais da 

simulação, de tal forma que a quantidade de novos artigos a cada ciclo e de citações dentro de 

cada artigo não fosse um valor predeterminado. Da forma como implementado no presente 

trabalho, os Artigos Estratégicos substituem Artigos Normais: nenhum novo artigo é 

publicado exclusivamente com o intuito de favorecer a reciprocidade entre Periódicos 

Estratégicos. Em termos práticos, considerando a dinâmica das publicações acadêmicas, este 

talvez não seja um caso com grande probabilidade de ocorrência, mas reside aí uma 

possibilidade teórica que pode ser explorada. No caso das Citações Estratégicas, da maneira 

como implementado atualmente, elas substituem citações que seriam direcionadas pela lógica 

da ligação preferencial. Considerando a prática acadêmica, provavelmente é mais razoável 

supor que elas seriam citações adicionadas ao corpo de citações que normalmente seriam 

incluídas em um artigo. 

Como foi observado, a incidência de efeitos mais intensos do Comportamento 

Estratégico acirra a diferença entre os Periódicos Estratégicos e os demais periódicos 

periféricos, o que possivelmente aumentaria a propensão à sua adoção. Este efeito poderia ser 

incluído no modelo, de tal forma que, no lugar de se estabelecer um grupo inicial fixo de 

Periódicos Estratégicos, a probabilidade dos periódicos periféricos passarem a adotar o 
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Comportamento Estratégico aumentasse conforme as diferenças entre eles e os Periódicos 

Estratégicos aumentasse. 

Não se imagina que, na prática, se a estratégia de se privilegiar a reciprocidade entre 

periódicos periféricos viesse a ser adotada pelos Periódicos Estratégicos, existiria, associada a 

ela, um esforço de coordenação. Assim, sugere-se um Comportamento Estratégico 

Alternativo, no qual os Periódicos Estratégicos estivessem sujeitos à uma probabilidade que 

regularia a prática efetiva de alocação estratégica de citações. Desta maneira, em alguns 

ciclos, seria possível que um Periódico Estratégico não seguisse o Comportamento 

Estratégico para direcionar as citações de seus artigos apenas para os Periódicos Estratégicos, 

mas seguiria a lógica que orienta o processo de alocação de todos os demais periódicos, não 

obstante que, ainda assim, pudesse servir de alvo para aqueles que, naquele ciclo, estivessem 

direcionando parte de suas citações apenas para os Periódicos Estratégicos. 

Uma importante alteração no modelo de simulação seria introduzir elementos que 

modifiquem a probabilidade de ligação entre dois periódicos, considerando a influência 

positiva das ligações prévias entre eles e das ligações entre eles e outros periódicos comuns, 

assim como a influência negativa da centralidade combinada deles. 

Por fim, a sugestão de modificação do modelo de simulação mais interessante seria a 

inclusão de mecanismos que alterarem a forma como os periódicos periféricos incorporam os 

ganhos de centralidade obtidos pelo Comportamento Estratégico. O primeiro deles, mais 

simples, envolve a atualização do parâmetro que regula a “qualidade” dos artigos publicados, 

em vez de considerar este parâmetro constante ao longo de todos os ciclos de simulação. O 

segundo tem a ver com a modificação do processo utilizado para a geração dos artigos em si. 

Sugere-se adotar um procedimento que parece mais alinhado com o que ocorre na prática, no 

processo de publicação de artigos acadêmicos. Este novo procedimento envolveria o 

surgimento aleatório de artigos e uma etapa de matching dos artigos lançados com os 

periódicos onde eles podem ser publicados, de acordo coma evolução do fitness dos 

periódicos ao longo dos ciclos de simulação. 
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ANEXO 1: MEDIDAS DE POSIÇÃO E CENTRALIDADE 

O Quadro 32 apresenta um resumo de algumas medidas clássicas de centralidade. 

Quadro 32: Resumo das medidas de centralidade 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Jackson (2010) e Newman (2010) 

Tipo de 

medida 
O que mede Como mede 

Degree Grau de conectividade de um nó 
Número de laços incidentes em um 

determinado nó 

Closeness 
Facilidade de se chegar a outros nós 

da rede, a partir de um nó 

Média do caminho mais curto entre 

um nó e cada um dos demais 

Betweenness Papel de um nó como intermediário 

Extensão em que um determinado nó 

pertence a caminhos entre outros 

dois nós 

Eigenvector 

(autovetor) 

Prestígio e influência de um nó: o 

quanto um nó está ligado a nós 

influentes 

Autovalor principal da matriz de 

adjacências da rede 

 

É importante destacar uma diferença fundamental entre as medidas de centralidade 

acima mencionadas, quando tratamos de redes direcionadas
28

. As três primeiras medidas 

(degree, closeness e betweenness) referem-se a características posicionais dos nós, enquanto a 

última (Eigenvector/autovetor) refere-se a características relacionais. A centralidade medida 

por autovetor é maior para aqueles nós que são ligados a outros nós que, por si, apresentam 

maior centralidade medida por autovetor, numa definição recursiva que gera um método 

interativo de cálculo. A partir desta ideia, é possível trazer à tona os conceitos de hubs e 

autoridades. Hubs são nós muito conectados, de onde partem muitas ligações para outros nós 

                                                 

 
28 Redes direcionadas são aquelas em que há diferença entre os laços que entram e os que saem de um nó. Os 

laços que entram são aqueles originados a partir de nós vizinhos e os laços que saem partem do nó em direção 

aos vizinhos. 
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muito conectados. Autoridades, por sua vez, são nós que recebem ligações de nós que têm 

muitas ligações. Autoridades podem ser hubs. De certa maneira, esta é uma medida que pode 

ser usada para avaliar o prestígio de um nó. Em redes de conhecimento, por exemplo, 

autoridades são nós importantes, pois contêm informação relevante, enquanto que a 

importância dos hubs reside em sua capacidade de indicar as melhores autoridades 

(NEWMAN, 2010). 
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ANEXO 2: FATOR DE IMPACTO – DEFINIÇÃO, HISTÓRICO, CRÍTICAS E 

ALTERNATIVAS 

O fator de impacto (FI) é uma medida que reflete a importância de um determinado 

periódico em sua área – aqueles que apresentam maior FI são tidos como mais importantes 

que aqueles com menor FI. Ele representa a frequência com que um artigo “médio” num 

periódico foi citado em um período (THOMSON REUTERS, 2013a). 

O FI é uma relação entre a quantidade de citações recebidas no ano corrente pelos 

itens citáveis publicados nos dois últimos anos pelo periódico, e a quantidade de artigos e 

reviews publicados por ele nos mesmos dois anos (GARFIELD, 2006). Desde 1972, os FI dos 

periódicos são calculados e publicados anualmente no Journal of Citation Reports (JCR), 

também da Thomson Reuters. 

Nem todos os periódicos de uma área são considerados no cálculo do FI, apenas 

aqueles que são incluídos na Web of Science (WoS), da Thomson Reuters. Este sistema 

multidisciplinar cobre mais de 12.000 periódicos acadêmicos (internacionais e regionais, 

incluindo os periódicos de acesso livre
29

) e livros, em todas as áreas de conhecimento das 

ciências naturais, sociais e artes e humanidades (TESTA, 2012; THOMSON REUTERS, 

2013b). 

A base de periódicos contemplada pela Web of Science é continuamente reavaliada, 

sendo incluídos ou retirados periódicos a cada duas semanas, com base em critérios 

relacionados aos padrões de publicação, às linhas editoriais abrangidas pelas publicações e à 

diversidade internacional dos autores e editores. A cada ano, cerca de 2.000 periódicos são 

avaliados e entre 10% e 12% destes são selecionados para inclusão na WoS. A seleção desta 

base de periódicos está calcada no princípio da existência de um centro essencial de 

periódicos que forma a base de literatura científica para todas as disciplinas, e que a maioria 

dos artigos mais importantes é publicada em poucos periódicos (TESTA, 2012). 

O Science Citation Index (SCI), base para o cálculo do Fator de Impacto, foi 

proposto por Eugene Garfield, fundador do Institute for Scientific Information (ISI), hoje 

parte da Thomson Reuters Corporation. Inicialmente, a ideia era usa-lo como um sistema 
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bibliográfico capaz de tornar possível a busca de literatura científica (GARFIELD, 1955, 

1964). Posteriormente, Price (1965) descreveu detalhadamente a rede de citações acadêmicas 

e propôs o uso do SCI como ferramenta de avaliação da produção científica. Com esta 

perspectiva, a partir de então, uma grande quantidade de trabalhos foram realizados, tanto no 

sentido de efetivamente avaliar a produção científica (MARGOLIS, 1967), quanto no sentido 

de discutir a validade do uso do SCI como ferramenta de avaliação apropriada (GARFIELD, 

1972, 1979).  

Usando a análise de citações, Cole e Cole (1967) estudaram o sistema de 

remuneração e reconhecimento acadêmico na área de física para compreender como 

quantidade e qualidade de publicações eram usadas como base para remuneração e progressão 

na carreira científica, iniciando outra linha de investigação e indicando usos do cálculo do 

fator de impacto dos periódicos para finalidades distintas das originalmente previstas. 

CRÍTICAS 

Entretanto, desde sua concepção, Eugene Garfield tinha noção das limitações do uso 

da métrica proposta com a finalidade de avaliação. “Análise de citações não é pensada para 

substituir o julgamento, mas para torná-lo mais objetivo e astuto
30

” (GARFIELD, 1979, p. 

364). Nem por isso o índice deixou de se tornar o instrumento principal para a avaliação 

acadêmica em diversos níveis e contextos, mesmo sendo alvo de muitas críticas. 

O problema parece ser a importância exacerbada que é dada ao fator de impacto 

pelos administradores das atividades acadêmicas ao redor do mundo, na avaliação de 

pesquisadores, institutos e demais entidades ligadas à pesquisa, e a maneira paradoxal que os 

cientistas e pesquisadores respondem a esta demanda. Cientistas afirmam que o fator de 

impacto não importa para eles avaliarem o que eles próprios leem (NATURE, 2005). 

Lewinson (2002), por exemplo, mostrou que o Fator de Impacto não se correlaciona com a 

percepção subjetiva dos pesquisadores ingleses acerca da importância relativa dos periódicos 

como meio para comunicação de resultados importantes de pesquisas biomédicas. 

No entanto, há evidências de que publicar um artigo em um periódico de prestígio 

seja ainda algo altamente considerado no meio científico, pela possibilidade de impulso na 

carreira (REICH, 2013). Parece válida, portanto, a opinião de Garfield (2006). Segundo ele, a 

                                                                                                                                                         

 
29 Tradução livre do termo Open Access Journals. 
30 Tradução livre do original: “Citation analysis is not meant to replace judgment, but to make it more objective 

and astute.” 
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razão pela qual a medida do fator de impacto é tão usada é que ela “se ajusta bem à opinião 

que temos em cada campo sobre os melhores periódicos na nossa especialidade
31

” 

(GARFIELD, 2006, p. 92). Além disso, vale notar que existem estudos que mostram que o 

uso de algoritmos para julgamentos é superior à opinião e à intuição de especialistas 

(KAHNEMAN, 2012). 

A classe de crítica mais contundente que o cálculo do fator de impacto tem recebido 

é relativa à natureza da medida em si e sua abordagem puramente quantitativa, baseada na 

contagem de citações que os artigos recebem. Este tipo de indicador sinaliza a popularidade 

de um periódico, mas não fornece informações sobre sua reputação. Sua medida considera 

apenas a quantidade de citações que o periódico recebe, mas não o prestígio de quem o cita 

(BOLLEN; RODRIGUEZ; VAN DE SOMPEL, 2006). Eugene Garfield considerava que a 

contagem de citações refletia o interesse da comunidade científica em cada trabalho e não 

seria capaz de identificar significância que não fosse percebida por esta comunidade. Apesar 

de reconhecer a importância da ponderação das citações com base no prestígio dos periódicos, 

considerava que não estava muito claro “como os pesos deveriam ser usados
32

” (GARFIELD, 

1979, p. 365).  

Dentre as principais críticas ao uso do Fator de Impacto, como calculado pela 

Thomson Reuters, estão as que concernem à cobertura dos periódicos pela base de dados da 

Web of Science, assim como a própria filosofia de cálculo baseado substancialmente neste 

tipo de comunicação acadêmica. Há áreas da ciência em que a transmissão do conhecimento 

de ponta não se dá por meio de periódicos, mas de congressos, por exemplo, como na 

matemática e na engenharia (NEUHAUS; DANIEL, 2008). 

Além disso, a Web of Science não é atualmente o único nem mesmo o maior 

repositório de fontes acadêmicas. Dentre os mais recentes, alguns dos mais populares e 

abrangentes são o banco de dados Scopus, da Elsevier, e o Google Acadêmico, do Google 

(BOLLEN; RODRIGUEZ; VAN DE SOMPEL, 2006; NEUHAUS; DANIEL, 2008). Há 

evidências de resultados distintos de análises baseadas no uso destas três fontes de 

informações (MEHO; YANG, 2007; SICILIA; SÁNCHEZ-ALONSO; GARCÍA-

BARRIOCANAL, 2011). 

                                                 

 
31 Tradução livre do original “...it fits well with the opinion we have in each field of the best journals in our 

specialty.” 
32 Tradução livre do original “...it’s not very clear how the weights should be used.” 
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Uma forte corrente crítica ao uso do cálculo do fator de impacto para avaliação 

acadêmica recai sobre a expansão da academia para regiões fora dos centros tradicionalmente 

estabelecidos da ciência nos países desenvolvidos, caminhando para países como China, 

Índia, Rússia, Brasil, entre outros. Entretanto, apenas 2% dos periódicos científicos indexados 

são provenientes de países em desenvolvimento (SALAGER-MEYER, 2008). Numa 

quantidade grande de países, o volume de publicação acadêmica anual é muito baixo 

(ARUNACHALAM, 2002). Além disso, como mostra King (2004), 98% do volume das 

citações a pesquisas acadêmicas é direcionado a artigos oriundos de apenas 31 países, de um 

total de 191. Destes, apenas três – China, Índia e Irã – pertencem ao grupo de países em 

desenvolvimento. Nestes contextos, principalmente tratando-se de pesquisas em ciências 

sociais e humanidades, muitas vezes as publicações mais relevantes são os periódicos locais, 

normalmente ainda não indexados (PAGELL, 2008), e escritos em línguas nativas, menos 

abrangentes internacionalmente, não em inglês (FLOWERDEW; LI, 2009).  

A própria definição dos campos de conhecimento também é alvo de críticas. 

Segundo Neuhaus e Daniel (2008), a definição dos campos de conhecimento que é feita na 

Web of Science tende a prejudicar periódicos multidisciplinares, como Nature e Science. 

PROPOSTAS ALTERNATIVAS 

Tendo em vista as principais fraquezas apresentadas pelo fator de impacto como 

medida para avaliação de qualidade acadêmica, e as críticas a ele direcionadas, diversas 

alternativas foram propostas. 

Moed (2010) propôs um índice chamado SNIP (Source Normalized Impact per 

Paper), que mede o impacto contextual dos periódicos, permitindo comparações entre 

publicações de campos distintos de conhecimento. Para isso, expandiu o conceito de potencial 

de citações de um campo, definido por Garfield (1979), considerando que este pode ser 

afetado pela cobertura que a base de dados usada apresenta em relação ao campo de 

conhecimento. 

Uma das primeiras propostas para consideração do prestígio na avaliação de 

periódicos foi feita por Pinski e Narin (1976), numa abordagem que se mostrou 

posteriormente falha, em decorrência de problemas essencialmente relacionados à topologia 

da rede de citações (GONZÁLEZ-PEREIRA; GUERRERO-BOTE; MOYA-ANEGÓN, 

2010). Nesta linha, em 1998 foi proposto um algoritmo que hoje é a base do Google para 

pesquisas e classificação de páginas da Web, chamado PageRank. Basicamente, este 
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algoritmo ordena as páginas da World Wide Web com base na classificação das páginas que as 

citam, iterativamente (BRIN; PAGE, 1998; PAGE et al., 1998). 

O PageRank combina o número de hyperlinks que apontam para uma página e o 

status das páginas de onde estes hyperlinks são originados. Dessa forma, as páginas 

classificadas nas primeiras posições são aquelas mais populares – ou seja, aquelas que são 

apontadas por muitos hyperlinks – e também mais relevantes – ou seja, aquelas cujos 

hyperlinks que para elas apontam partem de páginas com mais relevância (BOLLEN; 

RODRIGUEZ; VAN DE SOMPEL, 2006).  

O algoritmo do PageRank pode ser usado para análise de redes acadêmicas. Porém, 

para ser usado como base para a construção de um ranking acadêmico, o PageRank deve levar 

em conta uma ponderação das citações pela frequência de citações de um periódico (LIU et 

al., 2005). Por exemplo, Chen et al. (2007) o usaram para analisar artigos publicados no 

periódico Physical Review. 

As medidas de prestígio de nós de uma rede são coerentes com o cálculo de 

centralidade baseada em autovetores. Para uma lista de trabalhos que propõem este tipo de 

abordagem para cálculo de prestígio em redes, deve-se rever o trabalho de West, Bergstrom e 

Bergstrom (2010b). No escopo de redes acadêmicas, alguns trabalhos podem ser ressaltados. 

Por exemplo, Bollen, Rodriguez e Van de Sompel (2006) propuseram um indicador para 

avaliação de periódicos, chamado Y-Factor, que combina o fator de impacto, conforme 

calculado pela Thomson Reuters, com o PageRank ponderado. 

Carl Bergstrom (2007) propôs uma medida chamada EIGenfactor Score, como uma 

maneira de se considerar o prestígio dos periódicos na avaliação. Seu algoritmo é similar ao 

PageRank (BERGSTROM; WEST; WISEMAN, 2008), e pode ser explicado, de uma maneira 

simplificada, como o cálculo da influência de uma citação a partir da divisão da influência de 

um periódico pela quantidade total de citações que nele aparece (BERGSTROM, 2007). 

Apesar de ter sido contestada (DAVIS, PHILIP M., 2008), o EIGenfactor Score foi incluído 

em 2007 no JCR da Thomson Reuters, e é apresentado juntamente com o fator de impacto dos 

periódicos componentes tanto do Science Citation Index (SCI) quanto do Social Science 

Citation Index (SSCI) (WEST; BERGSTROM; BERGSTROM, 2010a). Franceschet (2010) 

oferece uma relação de motivos pelos quais considera válido o uso do Eigenfactor. 

Também nesta linha, o índice SJR (SCImago Journal Rank) leva em consideração 

não apenas o prestígio da origem das citações (usando o conceito de centralidade baseada em 
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autovetores), mas também a proximidade dos perfis dos periódicos envolvidos em uma 

citação (GUERRERO-BOTE; MOYA-ANEGÓN, 2012). A Elsevier usa tanto o SNIP, 

descrito anteriormente, quanto o SJR como ferramentas de análise no seu banco de dados 

Scopus (ELSEVIER, 2013).  
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ANEXO 3: SIMULAÇÃO BASEADA EM AGENTES 

A simulação computacional é um campo relativamente novo e em rápido 

crescimento nas Ciências Sociais. Seu impacto tornou-se mais relevante a partir dos anos 

1990, quando se percebeu a possibilidade de criação de sociedades artificiais, por meio de 

programas de computadores, nas quais poderiam ser representados indivíduos e coletividades 

e observados os efeitos de suas interações (GILBERT, 2004). Além de observar os resultados 

decorrentes da manipulação adequada dos parâmetros de entrada de um modelo, a simulação 

serve para propósitos que incluem predição, execução de tarefas (domínio tipicamente da 

inteligência artificial), treinamento, entretenimento, educação, comprovação e descoberta 

(AXELROD, 2007, p. 91).  

Em termos de metodologia de pesquisa, a simulação pode ser considerada como uma 

nova maneira de se conduzir pesquisas. A simulação se inicia com um conjunto explícito de 

premissas, tal qual a dedução. Porém, diferentemente desta, a simulação não prova teoremas, 

mas gera dados que podem ser analisados indutivamente. No entanto, diferentemente da 

indução típica, os dados da simulação são provenientes de um conjunto rigoroso de regras e 

não de medidas diretas do mundo real. Se por um lado as regras podem ser simples, as 

consequências podem não ser tão óbvias (AXELROD, 2007, p. 93). 

Uma das vantagens da simulação em computadores é que, para se criar uma 

simulação realmente útil, é necessário que se pense muito claramente nas premissas adotadas. 

Esta disciplina também favorece a inspeção dos modelos por outros pesquisadores, em todos 

seus detalhes (GILBERT, 2004). 

A modelagem baseada em agentes é apropriada quando se pretende estudar sistemas 

complexos, que envolvem interações frequentes de diferentes agentes ou processos em que 

não haja uma coordenação central, em um ambiente que não é possível ser observado 

empiricamente, das quais emergem comportamentos agregados decorrentes dos 

comportamentos individuais de cada agente (AXELROD, 2007; MACY; WILLER, 2002). 
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Modelos baseados em agentes (ABMs, na sigla em inglês
33

) são compostos por 

agentes individuais, normalmente implementados por software como objetos, regidos por 

estados e regras (AXTELL, 2000, p. 2). Com eles, pode-se identificar como interações locais 

previsíveis regidas por regras simples podem gerar padrões de comportamento coletivo 

familiares porém complexos (MACY; WILLER, 2002).  

As abordagens tradicionais não dão conta analisar sistemas com um elevado grau de 

complexidade sem que sejam feitas premissas simplificadoras, que reduzem o nível de detalhe 

destes sistemas e das interações entre os seus componentes. A modelagem baseada em 

agentes pode usar modelos mais complexos, sob o ponto de vista teórico ou empírico, 

considerando aspectos e mecanismos que outros métodos não permitem. Em alguns casos, 

esta é a única maneira de se explorar sistemas complexos (AXTELL, 2000; BOERO; 

SQUAZZONI, 2005; NORTH; MACAL, 2007). 

Ao mostrar as conexões entre os agentes de um sistema, a modelagem baseada em 

agentes permite identificar resultados que fogem ao pensamento tradicional, investigar 

possíveis relações e testar intervenções potenciais. No entanto, deve-se observar que, por 

serem construções teóricas, os modelos devem estar inseridos em análises empíricas, para que 

tenham valor analítico verdadeiro (BOERO; SQUAZZONI, 2005; NORTH; MACAL, 2007). 

Sistemas sociais são complexos e dinâmicos. Não é possível analisar o todo 

separando-se a análise dos componentes individualmente. Cada indivíduo reconhecer e reage 

ao comportamento dos demais indivíduos, e o comportamento do grupamento social emerge a 

partir destas interações, de maneira dinâmica (GILBERT, 2004). A compreensão da dinâmica 

social aumenta vendo-a como resultado das interações locais entre agentes adaptativos, que 

influenciam uns aos outros, em resposta às influências que recebem, em vez de tentar-se 

modelá-la num nível global (MACY; WILLER, 2002). 

Ao se modelar os agentes individualmente, propiciando, por meio da correta 

definição de parâmetros, a diversidade populacional compatível com a realidade modelada, os 

efeitos da interação dos agentes emergem como comportamento do sistema como um todo 

(MACAL; NORTH, 2010). Inesperadamente, podem surgir padrões sociais, que depois 

podem desaparecer ou se modificar (MACY; WILLER, 2002). Em algumas circunstâncias, o 

uso de ABMs permite a realização de experimentos em sistemas sociais artificiais que seriam 

praticamente impossíveis ou antiéticos de serem realizados com humanos. Em outros, pode 

                                                 

 
33 Acrônimo para a expressão em inglês agent-based modelling. 
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simplesmente propiciar percepções claras sobre a emergência de fenômenos no nível macro, a 

partir de ações e comportamentos no nível micro (GILBERT, 2004). 

No caso de agentes organizados em redes, as ações de cada elemento têm algum 

impacto sobre os demais e, portanto, cada elemento deve avaliar suas ações considerando as 

reações dos demais componentes (EASLEY; KLEINBERG, 2010). A análise de processos 

sociais sob esta abordagem vem recebendo atenção crescente, e os modelos apresentam 

formas variadas, desde gráficos randômicos a abordagens de equações diferenciais parciais. 

Normalmente, apenas sob condições bastante restritivas estes modelos apresentam soluções 

analíticas (AXTELL, 2000). 

A estrutura básica de um modelo baseado em agentes é composta por (i) um conjunto 

de agentes, seus atributos e comportamentos; (ii) um conjunto de relacionamentos entre os 

agentes e as formas como eles estão conectados – a topologia de conexão entre os agentes 

define como e com quem eles interagem; e (iii) o ambiente onde os agentes estão inseridos e 

com o qual eles também interagem (MACAL; NORTH, 2010). Os agentes são independentes 

e interdependentes, seguem regras simples, são adaptativos e “olham para trás”, ou seja, seus 

comportamentos futuros dependem de ações passadas (MACY; WILLER, 2002).  

Um modelo adequado para a pesquisa deve ser o mais simples possível. O objetivo 

principal da modelagem baseada em agentes é enriquecer o entendimento de processos 

fundamentais, e não a representação precisa da realidade (AXELROD, 2007). No entanto, por 

mais simples que estes modelos devam ser, há necessidade de que eles representem 

corretamente uma determinada realidade. Dentro do contexto das ciências sociais, o 

comportamento e a interação entre os agentes de um modelo devem estar muito bem definidos 

e baseados em teorias estabelecidas (NORTH; MACAL, 2007).  

Além disso, os modelos devem estar inseridos em dados empíricos, que vão servir 

para duas finalidades. A primeira delas é permitir a especificação e a calibração dos 

parâmetros do modelo, no nível micro. Com estes dados, pode-se selecionar o conjunto 

adequado de componentes do modelo e seus valores, além de permitir a definição precisa do 

nível de detalhes incluídos no modelo. Em segundo lugar, os dados empíricos servem para a 

validação de resultados artificiais produzidos pelas simulações, no nível macro, por meio de 

análises e comparações com dados provenientes da realidade empírica. Podem ser usados 

diversos métodos para se obterem os dados empíricos necessários e a simulação baseada em 



124 

modelos de agentes deve estar criativamente integrada aos métodos utilizados (BOERO; 

SQUAZZONI, 2005). 

A obtenção dos dados empíricos, a construção e a validação do modelo devem ser 

planejadas como um processo circular. O que o move não é simplesmente conseguir 

resultados válidos com a simulação, mas o teste empírico dos processos representados pelo 

modelo (BOERO; SQUAZZONI, 2005). 

A pesquisa que utiliza a modelagem baseada em agentes deve ter a preocupação com 

a construção de modelos programados corretamente (AXELROD, 2007; AXTELL, 2000), 

que possibilitem entender o que foi feito e os resultados que foram gerados e possam ser 

adaptados para novos usos. Um dos grandes desafios na análise dos resultados é que estes são 

dependentes da história que os resultou: as condições iniciais e a maneira como os parâmetros 

foram alterados. Por este motivo, o pesquisador deve fazer uma descrição dos detalhes da 

rodada do modelo. Ele também deve se preocupar em rodar o modelo várias vezes, para 

certificar-se que os resultados das análises não são decorrentes de particularidades de uma 

certa rodada. Além disso, o pesquisador deve se preocupar com as formas usadas para 

compartilhar os resultados com a comunidade acadêmica, sobretudo provendo uma farta 

documentação dos códigos de programas usados, para evitar as limitações impostas pelo 

formato tradicional de publicações de artigos acadêmicos (AXELROD, 2007). 

Os primeiros usos de ABMs foram para sistemas sociais relativamente simples, 

porém o desenvolvimento de softwares específicos para modelagem, a crescente 

disponibilidade de dados cada vez mais detalhados e avanços no desempenho de 

computadores permitiu o surgimento de novas aplicações (MACAL; NORTH, 2010). 

Atualmente, o uso de ABMs está muito mais voltado para o desenvolvimento teórico e 

procura por explicações para fenômenos sociais do que previsões (MACY; WILLER, 2002). 

No entanto, Boero e Squazzoni (2005) estão convencidos de que ainda não se alcançou a total 

compreensão e sistematização do significado epistemológico dos modelos baseados em 

agentes e que a ciência social computacional ainda não chegou ao ponto de estabelecer 

padrões. Seria então por este motivo que a discussão sobre ABM não se foca em aspectos 

epistemológicos, mas principalmente em aspectos metodológicos (BOERO; SQUAZZONI, 

2005, 1.12). 

Macy e Willer (2002) fazem uma revisão histórica do uso e desenvolvimento dos 

modelos baseados em agentes. Axtell (2000) detalha três importantes tipos de usos para as 
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técnicas de modelagem de agentes e cita exemplos de estudos que as utilizam. Gilbert (2004) 

apresenta uma classificação de modelos baseados em agentes, com base em cinco dimensões 

e Macal e North (2010) oferecem uma relação de aplicações de ABMs.  



126 

ANEXO 4: DESCRIÇÃO DOS DADOS: FI2, FI5  E Ř  

Evolução da média de FI2 para ∏P=0,2, 0,5 e 0,9 diversas combinações de ∏A e ∏C 

 

Figura 5: Valores de FI2 para ∏P=0,2 
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Figura 6: Valores de FI2 para ∏P=0,5 
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Figura 7: Valores de FI2 para ∏P=0,9 
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Evolução da média de FI5 para ∏P=0,2, 0,5 e 0,9, diversas combinações de ∏A e ∏C 

 

Figura 8: Valores de FI5 para ∏P= 0,2 
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Figura 9: Valores de FI5 para ∏P=0,5 
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Figura 10: Valores de FI5 para ∏P=0,9 
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ANEXO 5: DESCRIÇÕES ALTERNATIVAS DOS DADOS: FI2, FI5  E Ř 

Evolução da média de FI2 para ∏A=0,1, 0,5 e 0,9 diversas combinações de ∏P e ∏C 

 

Figura 11: Valores de FI2 para ∏A=0,1 
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Figura 12: Valores de FI2 para ∏A=0,5 



134 

 

Figura 13: Valores de FI2 para ∏A=0,9 
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Evolução da média de FI5 para ∏A=0,1, 0,5 e 0,9, diversas combinações de ∏P e ∏C 

 

Figura 14: Valores de FI5 para ∏A=0,1 
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Figura 15: Valores de FI5 para ∏A=0,5 
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Figura 16: Valores de FI5 para ∏A=0,9 
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Evolução da média de FI2, FI5 e Ř nos ciclos Č=10, 20 e 30, para ∏A=0,1, 0,5 e 0,9, 

diversas combinações de ∏P e ∏C 

 

Figura 17: Comparação dos valores de FI2 para ∏A=0,1, 0,5 e 0,9 

Ciclos 10, 20 e 30 || Diversas combinações de ∏P e ∏C 
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Figura 18: Comparação dos valores de FI5 para ∏A=0,1, 0,5 e 0,9 

Ciclos 10, 20 e 30 || Diversas combinações de ∏P e ∏C 
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Figura 19: Comparação dos valores de Ř para ∏A=0,1, 0,5 e 0,9 

Ciclos 10, 20 e 30 || Diversas combinações de ∏P e ∏C 

Ainda com a finalidade de apresentar uma melhor visualização dos dados, os gráficos 

apresentados no Anexo 4 foram arrumados adicionalmente em figuras correspondentes às 

combinações dos três níveis manipulados dos parâmetros 𝑝𝑟𝑜𝑏_𝑝𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 e 𝑝𝑟𝑜𝑏_𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡, 

para cada um dos níveis do parâmetro 𝑝𝑟𝑜𝑏_𝑐𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡. 
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Evolução da média de FI2 para ∏C=0,1, 0,5 e 0,9, diversas combinações de ∏P e ∏A 

 

Figura 20: Valores de FI2 para ∏c=0,1 
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Figura 21: Valores de FI2 para ∏c=0,5 
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Figura 22: Valores de FI2 para ∏c=0,9 
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Evolução da média de FI5 para ∏C=0,1, 0,5 e 0,9, diversas combinações de ∏P e ∏A 

 

Figura 23: Valores de FI5 para ∏c=0,1 
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Figura 24: Valores de FI5 para ∏c=0,5 
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Figura 25: Valores de FI5 para ∏c=0,9 
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Evolução da média de FI2, FI5 e Ř ciclos Č=10, 20 e 30, para ∏C=0,1, 0,5 e 0,9, diversas 

combinações de ∏P e ∏A 

 

Figura 26: Comparação dos valores de FI2 para ∏C=0,1, 0,5 e 0,9 

Ciclos 10, 20 e 30 || Diversas combinações de ∏P e ∏A 
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Figura 27: Comparação dos valores de FI5 para ∏C=0,1, 0,5 e 0,9 

Ciclos 10, 20 e 30 || Diversas combinações de ∏P e ∏A 
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Figura 28: Comparação dos valores de Ř  para ∏C=0,1, 0,5 e 0,9 

Ciclos 10, 20 e 30 || Diversas combinações de ∏P e ∏A 
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ANEXO 6: HISTOGRAMAS DOS VALORES DE FI2, FI5 , EIG  E Ř NOS CICLOS 

Č=10, 20 E 30 

 

Figura 29: Histograma de FI2 para os ciclos Č=10, 20 e 30, para ∏P=0,2, 0,5 e 0,9 
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Figura 30: Histograma de FI5 para os ciclos Č=10, 20 e 30, para ∏P= 0,2, 0,5 e 0,9 
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Figura 31: Histograma de Ř para os ciclos Č=10, 20 e 30, para ∏P= 0,2, 0,5 e 0,9 
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Figura 32: Histograma de EIG para os ciclos Č=10, 20 e 30, para ∏P= 0,2, 0,5 e 0,9 
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ANEXO 7: QUADROS COMPARATIVOS DOS MODELOS  

Modelo MQO com erros robustos – alternativo para o Modelo 1 

Quadro 33: Resultado da regressão MQO para y: dFI5=f(P, A, C) 

Fonte: elaborado pelo autor elaborado pelo autor a partir da saída do Gretl 

Modelo 1: MQO, usando as observações 1-8073 

Variável dependente: dFI5 
* indica significância ao nível de 5% 

** indica significância ao nível de 1% 

Variáveis descartadas 

(alfa bilateral 0,05) 

P5E (p-valor 0,962)  P9E (p-valor 0,748) 

P5 (p-valor 0,353)  C5 (p-valor 0,081) 

 
coeficiente erro padrão razão-t p-valor 95% Intervalo de Confiança 

const 0,487698141 0,041455 11,7645 1,08E-31 0,406436 0,568961 

P9 -0,509575178 0,245865 -2,0726 0,0382 -0,991534 -0,027617 

A5 -0,235037768 0,051067 -4,6026 4,24E-06 -0,335141 -0,134934 

A9 -0,383247676 0,050618 -7,5713 4,10E-14 -0,482473 -0,284023 

C9 -0,216529231 0,043920 -4,9301 8,38E-07 -0,302623 -0,130435 

A5E 4,17440019 0,235023 17,7617 2,89E-69 3,713690 4,635110 

A9E 7,19254909 0,358498 20,0630 2,06E-87 6,489800 7,895300 

C5E 3,998367156 0,229686 17,4080 1,18E-66 3,548120 4,448610 

C9E 7,171679197 0,357266 20,0738 1,68E-87 6,471350 7,872010 

E -2,139534212 0,199919 -10,7020 1,50E-26 -2,531430 -1,747640 

Média var. dependente 2,914075775  D.P. var. dependente 7,73278635 

 

Soma resíd. quadrados 361190,6172  E.P. da regressão 6,69298574 

R-quadrado 0,251687011  R-quadrado ajustado 0,25085173 

F(9, 8063) 188,676316  P-valor(F) 0 

Log da verossimilhança -26797,3456  Critério de Akaike 53614,6913 

Critério de Schwarz 53684,6541  Critério Hannan-Quinn 53638,6275 

 

MODELO MQO com erros robustos – alternativo para Modelo 2 

Quadro 34: Resultado da regressão MQO para y: dFI5=f(dŘ||Periféricos) 

Fonte: elaborado pelo autor elaborado pelo autor a partir da saída do Gretl 

Modelo 2: MQO, usando as observações 1-8970 

Variável dependente: dFI5 
* indica significância ao nível de 5% 

** indica significância ao nível de 1% 

 
coeficiente erro padrão razão-t p-valor 95% Intervalo de Confiança 

const 0,0378902 0,0360509 1,051 0,2933 -0,0327778 0,108558 

dRE 69,4577** 0,349298 198,8 0,0000 68,7730 70,1424 

dRN 33,6607** 2,39154 14,07 1,61e-044 28,9728 38,3487 

Média var. dependente 2,658263  D.P. var. dependente 7,385558  

Soma resíd. quadrados 90304,23  E.P. da regressão 3,173441 

R-quadrado 0,815415  R-quadrado ajustado 0,815373 

F(9, 8063) 19806,07  P-valor(F) 0 

Log da verossimilhança -23085,08  Critério de Akaike 46176,17 

Critério de Schwarz 46197,47  Critério Hannan-Quinn 46183,42 
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MODELO MQO com erros robustos – alternativo para Modelo 3 

Quadro 35: Resultado da regressão MQO para y: dFI5=f(dŘ||Total) 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da saída do Gretl 

Modelo 3: MQO, usando as observações 1-36000 

Variável dependente: dFI5 
* indica significância ao nível de 5% 

** indica significância ao nível de 1% 

 
coeficiente erro padrão razão-t p-valor 95% Intervalo de Confiança 

const -0,785937** 0,0353020 -22,26 4,58e-109 -0,855130 0,716745 

dRC 99,5154** 0,619016 160,8 0,0000 98,3021 100,729 

dRE 72,3523** 0,686502 105,4 0,0000 71,0068 73,6979 

dRN 37,9471** 4,94872 7,668 1,79e-014 28,2474 47,6467 

Média var. dependente -0,202347  D.P. var. dependente 9,380437  

Soma resíd. quadrados 1559655  E.P. da regressão 6,582444 

R-quadrado 0,507630  R-quadrado ajustado 0,507589 

F(9, 8063) 12370,52  P-valor(F) 0 

Log da verossimilhança -118918,4  Critério de Akaike 237844,8 

Critério de Schwarz 237878,8  Critério Hannan-Quinn 237855,6 

 

MODELO MQO com erros robustos – alternativo para Modelo 4 

Quadro 36: Resultado da regressão MQO para y: dFI5=f(P, AxC) 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da saída do Gretl 

Modelo 4: MQO, usando as observações 1-8970 

Variável dependente: dFI5 
* indica significância ao nível de 5% 

** indica significância ao nível de 1% 

Variáveis descartadas 

(alfa bilateral 0,05) 

P5E (p-valor 0,942)  P9E (p-valor 0,568) 

P5 (p-valor 0,395) 

 
coeficiente erro padrão razão-t p-valor 95% Intervalo de Confiança 

const -1,04379** 0,0906369 -11,52 1,79e-030 -1,22145 -0,866117 

P9 -0,447284* 0,225305 -1,985 0,0471 -0,888934 -0,00563500 

PrCit 5,66402** 0,402657 14,07 1,81e-044 4,87472 6,45332 

CitE 6,10682** 0,307119 19,88 3,94e-086 5,50480 6,70885 

E 2,06814** 0,167758 12,33 1,22e-034 1,73930 2,39699 

Média var. dependente 2,658263  D.P. var. dependente 7,385558  

Soma resíd. quadrados 382906,6  E.P. da regressão 6,535386 

R-quadrado 0,217324  R-quadrado ajustado 0,216975 

F(9, 8063) 352,1345  P-valor(F) 5,0e-282 

Log da verossimilhança 29564,14  Critério de Akaike 59138,29 

Critério de Schwarz 59173,80  Critério Hannan-Quinn 59150,37 
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ANEXO 8: DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE SIMULAÇÃO E DOS SOFTWARES 

UTILIZADOS 

Para desenvolvimento e execução das rotinas computacionais necessárias ao presente 

estudo, foram usadas três máquinas virtuais (VMs), configuradas na Cloud Acadêmica da 

Fundação Getúlio Vargas. 

As configurações gerais destas VMs são as seguintes: 

 Sistema Operacional: Windows Server 2012 R2 

 Memória RAM de 4 a 8 GB (dinâmica) 

 Processador de 8 cores 

 Espaço em disco: 300 GB 

Nestas VMs, foram instalados os seguintes softwares: 

 MatLab R2015a 

 Excel 2013 

Além disso, também foram utilizados os seguintes softwares: 

 Gretl versão 1.9.4, release de 19 de outubro de 2015 

 SPSS PASW Statistics, release 18.0.0 de 30 de julho de 2009 

 


