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RESUMO

As Redes complexas em contexto econômico são representações das interações
entre produtos e setores e são formalmente representadas por grafos e suas
propriedades. As redes podem ser construídas a partir de modelos econômicos,
como a Matriz Insumo-Produto de Leontief, um instrumento da contabilidade social
que permite conhecer os fluxos de bens e serviços produzidos em cada setor de
uma determinada economia. A Matriz Insumo-Produto permite obter índices
econômicos para análises, como o índice de Rasmussen/Hirschman, que tem por
objetivo determinar quais são os setores com maior poder de encadeamento
dentro da economia. As redes modeladas em domínios econômicos podem
possuir um alto volume de arestas e encontrar informações ou extrair as partes
mais importantes exige o uso de algoritmos de simplificação de redes. Sendo
assim, este trabalho realiza inicialmente a modelagem da rede a partir da Matriz
Insumo-Produto e sobre ela são aplicados algoritmos de simplificação. Os
algoritmos usados são adaptações partindo da Simplificação Triangular Estática e
o algoritmo adaptado partindo de Chu-Liu-Edmonds. Foram realizadas análises de
compatibilidade das redes resultantes dos algoritmos de simplificação com os
índices Rasmussen/Hirschman. E após as análises, obteve-se quanto a
manutenção semântica dos dados simplificados com algoritmos adaptados de
Triangulação Estática e o de Chu-Liu-Edmonds, e indicando qual o algoritmo mais
apropriado para redes modeladas a partir da Matriz Insumo-Produto.

Palavras-chave: modelagem de redes complexas, algoritmo de simplificação de
redes, métricas de redes complexas, matriz insumo-produto, modelagem
econômica.

ABSTRACT

Complex networks reduction analysis based on Input-Output Matrix

Complex Networks in economic context are representations of product and sectors
interactions and are formally represented by mathematical graphs and their
properties. Networks can be constructed based on economic models, like the
Input-Output Matrix proposed by Leontief, a social accounting tool that allows the
knowledge of assets flows produced in each economy sector. The Input-Output
matrix provides economic indexes like Rasmussen/ Hirschman index, which aims
to provide which economy sector has more chaining power in a group of sectors.
The economic networks can assume a large amount of edges, and finding or
extracting the most important data requires the use of networks reduction
algorithms. With the presented context, this work initially applies the networks
modeling in an Input-Output matrix, and with the resulting network, reduction
algorithms are applied. The reduction algorithm applied are the Static Triangulation
reduction and the Chu-Liu-Edmonds, both adapted on this work. It has been
applied compatibility analysis for the reduction algorithms, comparing network
metrics with Rasmussn/Hirschman index. And after this analysis, it was possible to
deduce about data semantic maintenance of the reduced networks with Static
Triangulation and Chu-Liu-Edmonds adapted algorithms, indicating which
reduction algorithm is more suitable for networks based on input-output matrix.

Key Words: complex networks modelling, networks reduction, complex networks
metrics, input-output matrix, economic modeling.
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1 INTRODUÇÃO
Este capítulo apresenta as motivações, o objetivo, as contribuições, o método e a
organização do trabalho.

1.1 Motivações
Sistemas complexos estão por toda a parte, desde células compostas por milhares
de moléculas até mesmo a sociedade, uma coleção de bilhões de indivíduos
interagindo entre si (BARÀBASI, 2007, p.33). Como representação destas
interações podem-se formar redes, chamadas de redes complexas e formalmente
representadas por grafos e suas propriedades.
Apesar da universalidade do conceito de redes, suas estruturas e propriedades
não estão completamente entendidas (BARABÀSI, 2007, p.33), e técnicas para
estudos destas estruturas têm sido desenvolvidas e aprimoradas.
Em muitos campos, a informação é naturalmente representada como redes,
porém encontrar informações ou extrair as partes mais importantes de uma rede
grande pode exigir técnicas especializadas de análises de dados (TOIVONEN,
2010, p.1). Sendo assim, as técnicas de simplificações de grafos são necessárias
para prover uma melhor visualização e entendimento das informações contidas
nas estruturas de redes (ZHOU,2010, p.659). Porém, a simplificação drástica de
redes, como a formação de árvores mínimas de espalhamento, pode causar a
perda de informações valiosas, gerando também a necessidade de uso de
técnicas apropriadas para simplificações (TUMMINELLO, 2005, p.10421)
Atualmente, o entendimento das redes complexas é um objetivo comum de uma
vasta quantidade de disciplinas tradicionais, como biologia celular, computação e
epidemiologa (BARABÀSI, 2009, p.413). Em domínio econômico, notam-se
contribuições de redes em visões analíticas de tendências e conclusões
relevantes, como estudo proposto por Caraiani (2013, p.1-p.12) que sugere um
estudo da visão de redes complexas aplicadas a análises de economias
internacionais e predição de crises. Em seu estudo, são formadas redes
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complexas com bases em modelos estatísticos de causalidade de Granger para
dados de correlações do Produto Interno Bruto de cada país analisado. O modelo
de causalidade de Granger faz uso de análises entre duas séries de dados para
propor projeções de comportamento analisando uma das séries. Além disso,
Caraiani (2013, p1-p12) faz uso de técnica de simplificação de rede com base em
seleção de valores mínimos de pesos para cada aresta da rede modelada.
Dado o vasto domínio da disciplina econômica, a aplicabilidade de formação de
redes complexas tende a ser ampla. Como parte deste domínio, considera-se a
análise com base em insumo-produto de Leontief, um instrumento da
contabilidade social que permite conhecer os fluxos de bens e serviços produzidos
em cada setor da economia, destinados a servir de insumos a outros setores e
para atender a demanda final (CARVALHEIRO, 1998, p.1 - p.2). A matriz de
insumo-produto provê uma visão única e compreensível de como a economia
funciona, bem como uma visão de dependência entre áreas de produção e
consumo (GUILHOTO, 2011, p.11).
A partir do modelo básico de Leontief, faz-se uso de índices para análises de
dados, como o índice de Rasmussen/Hirschman, que tem por objetivo determinar
quais seriam os setores com maior poder de encadeamento dentro da economia,
definindo qual setor é o maior demandante e quais quantidades de produtos são
demandadas de outros setores (GUILHOTO, 2011, p.38).Por se tratar de um
índice que utiliza os pesos dos relacionamentos para determinar a relevância dos
setores, tem-se a hipótese de compatibilidade com as métricas de grau ponderado
da rede formada a partir da mesma matriz.
Até o momento não foram encontrados trabalhos que desenvolvessem diferentes
algoritmos de simplificação de redes complexas com base em dados de Matriz
Insumo-Produto de Leontief.
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1.2 Objetivos
Este trabalho tem como objetivo a análise de aplicabilidade de técnicas de
simplificação de redes formadas a partir da Matriz Insumo-Produto de Leontief. As
simplificações são analisadas quanto a manutenção semântica da informação,
utilizando como referência econômica o Índice de Rasmussen/ Hirschman.

1.3 Justificativas
Tuminello (2005, p.10421) indica o uso de técnicas para simplificação de rede
econômica, porém sem indicar uso de algoritmos específicos. Em seu estudo, a
técnica de simplificação é justificada pelo fato de que grafos baseados em
correlações podem gerar redes completas, assim como na matriz insumo-produto
de Leontief.
Como referência complementar, Toivonen (2010, p.1-p.12) faz estudo de
algoritmos de simplificação em redes biológicas, obtendo resultados relevantes
quanto a manutenção de conexão e melhor caminho, criando assim uma
perspectiva da aplicação destas técnicas em contexto econômico.
Aplicando redes em campo econômico, Caraiani (2013, p.2) estrutura sua
pesquisa na formação de redes complexas com dados de índices pautados no
Produto Interno Bruto de diversos países para auxiliar correlações e visão de
impactos entre mercados. Em seu estudo são realizadas técnicas de simplificação
baseados em threshold mínimo dos pesos das arestas da rede, e a partir da rede
modelada, são extraídas medidas da rede.
Neste contexto, criam-se evidências de que dados econômicos podem ser
modelados em redes, e que as simplificações de redes auxiliam as análises de
redes.
Este trabalho propõe o uso de técnicas de simplificação de redes em uma rede
formada a partir dos dados fornecidos de matriz Insumo-Produto de Leontief,
verificando que as principais propriedades semânticas das redes são preservadas.
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1.4 Método de Trabalho
Como definido no objetivo, o trabalho visa a análise de aplicabilidade das técnicas
de simplificação para redes formadas a partir da Matriz de Leontief. Para isto, foi
selecionada para modelagem de rede a matriz insumo-produto estimativa
fornecida pelo grupo Nereus USP (NEREUS, 2016).
Tendo esta rede modelada, são aplicadas as técnicas de simplificações
adequadas. Para cada rede resultante de simplificação, são medidos os graus
ponderados de entrada e saída, permitindo a definição de quais setores são mais
relevantes pela somatória de graus. Estas ordens de relevâncias dos setores são
comparadas aos índices de Rasmussen/Hirschman, concluindo assim quanto a
compatibilidade semântica das redes simplificadas.
Sendo assim, o método de trabalho proposto contempla as seguintes atividades:


Estudo sobre redes complexas, simplificação de redes e métricas: tem
por objetivo prover conceitos sobre as principais características de redes
complexas, propriedades, algoritmos de simplificação de redes e exposição
das principais métricas utilizadas neste trabalho. Esta atividade serve como
base para as atividades de Desenvolvimento e Análises dos resultados.



Estudo sobre redes complexas em ambientes econômicos e o uso de
matrizes insumo-produto: tem por objetivo a reflexão sobre os principais
pontos de interesse comum a redes complexas e a área econômica, e
apresenta conceitos teóricos sobre a Matriz Insumo-Produto e índices de
Rasmussen/ Hirschman.



Desenvolvimento: exposição da origem de dados e seleção das
ferramentas, desenvolvimento de modelagem de rede, desenvolvimento
das simplificações de rede de acordo com as adaptações propostas neste
trabalho e execução das métricas selecionadas.



Análise dos resultados: tem por objetivo comparar os resultados das
medidas colhidas nas redes com os índices Rasmussen/Hirschman das
matrizes insumo-produto do PIB Brasil 2013. A partir desta comparação,
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conclui-se quanto a compatibilidade das redes simplificadas e a
manutenção semântica da informação.

1.5 Organização do trabalho
A seção 1, Introdução, apresenta as motivações, o objetivo, as justificativas, o
método e a organização do trabalho.
A seção 2, Conceitos sobre redes complexas, realiza uma síntese das principais
características de redes complexas, sua importância, formações e as métricas
referenciadas na literatura.
A seção 3, Simplificação de redes, apresenta o objetivo da simplificação de redes
complexas, a importância da manutenção das propriedades originais da rede, e os
principais algoritmos para simplificação de redes.
A seção 4, Redes complexas em ambiente econômico, apresenta análises de
redes aplicadas em contexto econômico, aplicando métricas de redes e
correlações econômicas.
A seção 5, Matriz de Leontief, realiza uma síntese da estrutura matricial, os dados
utilizados para formação da rede, sua importância para análise econômica e
apresenta os índices de Rasmussen/ Hirschman para detecção de setores mais
relevantes na matriz.
A seção 6, Desenvolvimento, apresenta origens de dados, ferramentas utilizadas,
algoritmos utilizados para modelagens de rede, algoritmos de simplificações de
redes adaptados neste trabalho e execução de métricas.
A seção 7, Análises, apresenta as análises das métricas obtidas no
desenvolvimento e a análise de compatibilidade das métricas das redes
simplificadas aos índices de Rasmussen/ Hirschman.
A seção 8, Conclusões, apresenta as conclusões, contribuições do trabalho e
trabalhos futuros.
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2 CONCEITOS SOBRE REDES COMPLEXAS
Este capítulo apresenta uma visão geral sobre Redes Complexas, aplicações e as
métricas alvo de estudo neste trabalho.

2
2.1 Visão Geral sobre Redes Complexas
Sistemas complexos estão por toda a parte, desde células compostas por milhares
de moléculas até mesmo a sociedade, uma coleção de bilhões de indivíduos
interagindo entre si (BARÀBASI, 2007, p.33). Como representação destas
interações podem-se formar redes, chamadas de redes complexas.
A visão de interconexão entre sistemas foi guiada inicialmente por modelos como
os propostos pelos matemáticos Pául Erdós e Alfred Rényi, assumindo a
existência de modelos aleatórios em ligações entre diferentes elementos em
diferentes disciplinas (BARÀBASI, 2009, p.1). E em estudos posteriores desses
matemáticos, foi possível constatar que determinados grupos de dados podem
assumir distribuições seguindo leis não aleatórias e criando aglomerações.
Mesmo

que

a

comunidade

acadêmica

tenha

feitos

diversos

avanços,

principalmente quanto a análise de formação de redes, há ainda inúmeras
possibilidades de pesquisa. Espera-se que as redes complexas possam caminhar
no auxílio a predição de eventos e análises de impactos em diversas áreas
(BARABÀSI, 2009, p.2).
As redes complexas fazem uso da representação de grafos e são compostas por
vértices, também chamados de nós. Estes vértices interagem entre si, criando a
definição de arestas. A Figura 1 ilustra um grafo para uma estrutura básica de
rede.

19
Figura 1 - Representação básica de rede

Fonte: Newman (2013, p.2)
Sistemas que fazem uso de redes podem ser facilmente encontrados, como a
Internet, a World Wide Web, redes sociais, conexão entre indivíduos, redes de
organizações corporativas, redes neurais, redes metabólicas, rotas logísticas,
redes de citações acadêmicas e muitos outros (NEWMAN, 2003, p.2).
Representado pelo formalismo matemático da Teoria dos Grafos, uma rede ou um
grafo é uma estrutura G(V,E), onde V=v1, v2,..., vn é um conjunto não vazio de
nós (vértices), e para a rede, V contém um número finito de vértices. Já arestas E
= e1, e2, ...., são elementos de ligação entre dois vértices de V. Caso haja uma
aresta ei que liga vi e vj ∈ V,denotam-se estes vértices como vizinhos ou
adjacentes (FEOTILOFF, 2011, p.8) .
Além de denotar adjacências entre vértices, arestas guardam informações de
como os vértices estão relacionados por meio do uso de pesos. Para uma aresta
𝑒𝑖 que liga dois vértices vi e vj ∈ V, pode-se representar como wij o peso do
relacionamento indicado pela aresta eij ∈ 𝐸 (FEOTILOFF, 2011, p.8).
Um vértice pode ainda conter informação de direção, indicando o fluxo da
informação entre dois vértices, cuja propriedade é dada o nome de dígrafo. Uma
aresta pode ainda ligar um vértice a ele mesmo, sendo este relacionamento
chamado de laço.
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2.2 Métricas
As redes complexas podem representar estruturas de alta densidade de vértices e
arestas dentro de um domínio. Dado um tipo de rede, é relevante estudar e
analisar essas estruturas. Para isso, são utilizadas métricas baseadas na Teoria
de Grafos para extrair maior conhecimento sobre as redes. Dentre as métricas
existentes, são evidenciadas neste trabalho as métricas de Distância, Grau e
Centralidade.

2.2.1

Distância

As métricas de Distância apontam a soma das quantidades de arestas ou pesos
das arestas, para um caminho do vértice 𝑣𝑖 a 𝑣𝑗 ∈ 𝑉.
Um caminho em Teoria dos Grafos, é um subgrafo

𝐶 ⊂ 𝑉 cujos os vértices

admitem uma permutação entre os vértices contidos no grafo 𝑉 (FEOTILOFF,
2011, p.16). Um caminho ainda é referenciado como simples, caso nenhum dos
vértices contidos no caminho é repetido (CASANOVA, 2013, p.34).
Denota-se por Distância Geodésica o menor caminho, ou a menor distância entre
dois vértices. Define-se ainda a maior distância geodésica de um grafo como o
Diâmetro da rede (NEWMAN, 2003, p.5).

2.2.2

Grau

Define-se como Grau o número de arestas conectadas a um vértice. Há ainda
citações em referências denominando grau de um vértice como a conectividade de
um nó (NEWMAN, 2003, p.5).
Para grafos direcionados, os graus podem ainda ser separados em grau de
entrada (“in degree”) e grau de saída (“out degree”).
Entende-se ainda como grau médio de uma rede como a média dos graus dos
vértices pertencentes a uma determinada rede 𝑉.
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Para uma rede formada por pesos W, seja 𝑤𝑖𝑗 ∈ 𝑊 para cada vértice 𝑣𝑖𝑗 ∈ 𝑉,
define-se como grau de 𝑣𝑖𝑗 a soma de todos os pesos 𝑤𝑖𝑗 para o vértice. Pode-se
ainda determinar o grau de entrada (“in degree”) como a soma de todos os pesos
das arestas tendo como destino o vértice 𝑣𝑖𝑗, e como grau de saída (“out degree”)
como a soma de todos os pesos das arestas tendo como origem o vértice 𝑣𝑖𝑗.
A métrica de grau é associada com a propriedade de resiliência da rede. A
resiliência visa analisar os impactos causados pela remoção de um vértice com
alto grau de conectividade de uma rede (NEWMAN, 2003, p.15).

2.2.3

Centralidade

A métrica de Centralidade concentra um grande número de estudos e é um dos
conceitos de maior relevância em Redes Complexas. Os nós centrais possuem
três vantagens aos demais nós: mais ligações, podem alcançar os outros nós
percorrendo menos arestas e controlar os fluxos entre os demais nós (OPSAHL,
2010, p.1). Baseada na publicação de Freeman (1978) sobre análise em redes
sociais, as métricas de centralidade podem ser divididas em três categorias: por
grau, proximidade e intermediação.

2.2.3.1

Centralidade por Grau

Dado que o Grau indica a quantidade de ligações ou, para redes ponderadas, a
soma de pesos de suas ligações, a Centralidade por Grau visa identificar quais
vértices possuem maior soma de grau, sendo estas as mais importantes na rede.
Como definição, tem-se que a centralidade relativa de um vértice por grau como a
soma de todos os pesos 𝑤𝑖𝑗 ∈ 𝑊 de um vértice 𝑣𝑖𝑗 ∈ 𝑉 dividido pelos vértices
restantes da rede (FREITAS, 2010, p.19).
Σ𝑤𝑖𝑗/(𝑛 − 1)

(1)
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A Figura 2 ilustra uma rede simples com 5 nós {v1,v2,v3, v4, v5} e composta
apenas por ligações, sem pesos. Neste exemplo, pode-se notar que o vértice v2
possui 3 arestas, tendo assim maior centralidade por grau.
Figura 2 - Centralidade por Grau – Rede sem Pesos

Fonte: (FREITAS, 2010, p.19)
Já a Figura 3 ilustra uma rede com pesos em suas arestas. Pode-se notar que o
vértice v4 possui somatória 4 nos pesos das arestas, tendo assim maior
centralidade por grau.
Figura 3 - Centralidade por Grau - Rede com Pesos

Fonte: (FREITAS, 2010, p.19)
Em um exemplo direto de Centralidade por Grau, dada uma rede social, pode-se
imaginar que um indivíduo que possua mais conexões com usuários possa ter
maior influência e maior acesso às informações do que os demais usuários
(NEWMAN, 2010, p.168).
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2.2.3.2

Centralidade por Proximidade

A métrica de Centralidade por Proximidade consiste na identificação de vértices
que possuem menores caminhos entre os demais nós da rede (OPSAHL, 2010,
p.3), fazendo uso da métrica de Distância apresentada na seção 2.3.1.
A ideia central da Centralidade por Proximidade é de que nós que possuem
menores percursos para alcançar os demais nós da rede tendem a ter maior
influência.
Como definição formal, a Centralidade por Proximidade é dada pelo inverso da
soma das distâncias do nó a todos os demais nós da rede (FREITAS, 2010, p.20).

(2)
A Figura 4 ilustra uma rede composta por 5 vértices e com pesos em suas arestas:

Figura 4 - Centralidade por Proximidade

Fonte: (FREITAS, 2010, p.21)
A partir da rede, é possível construir uma matriz de menores caminhos para
identificação do vértice com maior centralidade.
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Quadro 1 - Centralidade por Proximidade

v1

v2

v3

v4

v5

v1

0

1

2

4

2

v2

1

0

1

3

1

v3

2

1

0

2

2

v4

4

3

2

0

2

v5

2

1

2

2

0

Fonte: (autor)
Pode-se notar que o vértice v2 possui menor custo de percurso para alcançar os
vértices da rede, sendo, portanto, o nó mais central.

2.2.3.3

Centralidade por Intermediação

Ainda com base em algoritmos de percurso, a Centralidade por Intermediação tem
o interesse na detecção dos nós que possuem maior presença nos caminhos
mínimos entre dois determinados vértices.
Esta medida foi introduzida por Freeman (1978), em que eram contadas as
participações de vértices entre as interligações de caminhos mínimos.
De maneira formal, para se determinar a Centralidade de Intermediação de um
vértice vi num grafo V com n vértices, é preciso apenas efetuar a soma de todas
as intermediações (presença do nós no menor caminho) de vi (FREITAS, 2010,
p.27).
A Figura 5 ilustra uma rede para definição do nó mais central por intermediação:
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Figura 5 - Centralidade por Intermediação

Fonte: (FREITAS, 2010, p.27)
Em uma contagem e somatória, pode-se notar que o vértice v2 possui maior
centralidade na análise de intermediação, tendo presença em 5 caminhos: v1 a v5,
v1 a v3, v1 a v4, v3 a v5 e v4 a v5.

2.3 Considerações do Capítulo
As Redes Complexas possuem ampla aplicabilidade, permitindo sua modelagem
em ambiente econômico, como proposto neste trabalho. Além disso, as redes
permitem a extração de métricas, destacando-se as métricas por distância, grau e
centralidade que serão utilizadas como referência durante as análises das redes
simplificadas neste trabalho.
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3 SIMPLIFICAÇÃO DE REDES
Como apresentado no capítulo 2, uma rede pode ser representada por pesos
entre as arestas que representam o grau de relacionamento entre os nós. Porém,
estas ligações podem possuir um alto volume de arestas, criando uma estrutura
densa e de alta complexidade de interpretação.
Nestes casos, ferramentas de análise são necessárias para interpretar as
informações contidas nessas redes com alto consumo recursos computacionais.
Para lidar com esse problema, algoritmos de simplificação de redes foram
desenvolvidos, e estes se mostram essenciais para as análises de redes densas
(TUMMINELLO, 2005, p.10421).
A partir deste cenário o desenvolvimento de técnicas de simplificação de redes é
relevante, tendo como principal desafio a manutenção semântica dos dados em
seu domínio (TOIVONEN, 2011, p.2).
Entre as propostas de técnicas de simplificação de redes foram estudadas os
algoritmos de obtenção de Árvore Mínima de Espalhamento e as Simplificações
por Navegação. A seleção do algoritmo adequado para Simplificação tem como
base as propriedades da rede, podendo ser dirigida ou não dirigida, e os requisitos
de manutenção semântica dos dados.

3
3.1 Redundância em redes
As técnicas de simplificação de redes consistem na identificação de arestas ditas
redundantes entre caminhos de dois vértices. As identificações de redundâncias
são passos fundamentais em algoritmos para a aplicação de remoção de arestas,
também chamadas de podas (TOIVONEN, 2011, p.1).
Dada uma rede G = (V,E), sendo V seus vértices, E arestas e W o conjunto de
pesos de E, tendo P = {{u1, u2}, {u2, u3}. . . {uk − 1, uk}} ⊂ 𝐸 como caminhos da
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rede, pode-se definir uma função Q que denota o melhor caminho entre dois
vértices em G (TOIVONEN, 2011, p.2).
Sendo assim, uma rede é dita redundante caso haja uma aresta e entre os
vértices u e v, e o melhor caminho Q entre u e v não depende da aresta e para
existir (TOIVONEN, 2011, p.3). A Figura 6 ilustra a propriedade de redundância
em uma rede.
Figura 6 - Redundância em Rede

Fonte: (TOIVONEN, 2011, p.3)
No exemplo da figura 6, assumindo que o melhor caminho é denotado como o
caminho de menor valor para o somatório de pesos em arestas entre dois vértices,
pode-se concluir que o vértice e=0,9 é redundante para o caminho entre A e B,
sendo assim passível de remoção em método de simplificação.
Uma rede pode ainda conter caminhos Monótonos. Um caminho é dito Monótono
caso haja troca de um segmento de um caminho por um outro segmento, sendo
que esta troca não altera a qualidade do caminho como um todo (TOIVONEN,
2011, p.3).
Para uma rede com arestas redundantes, o resultado da remoção máxima de
arestas redundantes seguindo algoritmos de simplificação é definida como uma
Árvore Mínima de Espalhamento.
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Para a remoção das arestas são utilizados algoritmos específicos, podendo ser
algoritmos de Árvore Mínima de Espalhamento ou algoritmos baseados em
Navegações de Arestas.

3.2 Algoritmos de Árvore Mínima de Espalhamento
Uma Árvore Mínima de Espalhamento pode ser definida como um subgrafo de um
determinado grafo, em que todos os vértices deste determinado grafo estão
conectados e a subrede assume característica de árvore.
Um grafo pode permitir a extração de diversas árvores de espalhamento e, caso o
grafo possua pesos em suas arestas e sejam obtidas árvores de espalhamento, a
árvore que possuir menor quantidade de soma de pesos das arestas é
denominada Árvore Mínima de Espalhamento (RAI, 2015, p.637).
Para a obtenção das árvores mínimas de espalhamento, foram desenvolvidos
diversos algoritmos, sendo os algoritmos de Kruskal, Jarník-Prim e Chu-LiuEdmonds as principais propostas. Estes algoritmos têm sido frequentemente
aplicados em áreas biológicas, como na epidemiologia e diferenciação celular
(HAYAMIZU, M., 2017, p.468).

3.2.1

Algoritmo de Kruskal

Dado um grafo G, não dirigido e com pesos em suas arestas, o algoritmo de
Kruskal considera inicialmente um subgrafo G’ de G contendo apenas os vértices
de G de forma desconexa, sem considerar as arestas de G. Como passo seguinte,
faz-se a ordenação por pesos das arestas de G e, em seguida, são adicionadas
de forma sequencial em G’ as arestas que não formam redundância entre vértices
de G’ (OSIPOV, 2009, p.52).
A figura 7 denota o pseudocódigo do algoritmo de Kruskal:
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Figura 7 - Algoritmo de Kruskal

Entrada: Grafo G com pesos nos arcos e não direcionado.
Saída: Grafo G’ contendo árvore mínima de espalhamento de G
G’ ← conjunto de todos os vértices de G.
L ← conjunto de todas as arestas de G.
Ordena(L)
Para cada aresta e de L
Se origem ou destino de e ligarem vértices desconexos em G’
Adicionar e em G’
Fim Pára
Retornar G’
Fonte: OSIPOV (2009, p.53)
Como resultado final do algoritmo da figura 10, tem-se uma rede totalmente
conectada com o número mínimo de arestas ditas mais relevantes na rede.
Dada necessidade de ordenação das arestas, o algoritmo de Kruskal possui
complexidade de algoritmo na ordem de O((m+n)log m), o que leva a uma queda
de desempenho do algoritmo em redes densas (OSIPOV, 2009, p.52).

3.2.2

Algoritmo de Jarník-Prim

A implementação de Jarnik-Prim parte de um grafo totalmente conectado,
ponderado e não direcionado, em que no resultado final de sua execução tem-se
uma rede mínima de espalhamento G’ contida em G.
Dada uma rede G, o algoritmo de Jarník-Prim inicia sua execução sem vértices ou
arestas em G’ e com a seleção de um vértice arbitrário v em G. Os vértices são
gradativamente inseridos em G’ e as arestas de menor peso são adicionadas aos
novos vértices inseridos (PAL, 2009, p.3).
A figura 8 ilustra o algoritmo de Jarník-Prim:
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Figura 8 - Algoritmo de Jarník-Prim

Entrada: Grafo G conectado com pesos nos arcos e não conectado.
Saída: Grafo G’ contendo árvore mínima de espalhamento de G
Q ← nova pilha baseada em prioridades (aqui é Q mesmo?)
s ← vértice de G
Para todo v de G
Se v = s
adicioneDistancia(v,0) em G´
senão
adicioneDistancia(v, ∞) em G´
Retorne G´
Fonte: PAL (2009, p.3)
Como resultado final do algoritmo da figura 10, tem-se uma rede totalmente
conectada com o número mínimo de arestas ditas mais relevantes na rede.
Dada necessidade de ordenação das arestas, o algoritmo de Jarnik-Prim possui
complexidade de algoritmo na ordem de O(m+nlogn), o que leva a melhores
desempenhos em redes densas quando comparada ao método de Kruskal
(OSIPOV, 2009, p.52).

3.2.3

Algoritmo de Chu-Liu-Edmonds

O algoritmo de Chu-Liu-Edmonds faz uso do conceito de arborescência (do inglês,
arborescence) em rede. Para definição de arborescência, define-se um dígrafo
G=(V,E) tal que há um subgrafo T=(V,F) com característica de arborescência,
tendo e ∈ V como raiz e com as respectivas propriedades (KLEINBERG, 2005,
p.179):


T é uma árvore de espalhamento de G se ignorada as direções das arestas;



Há um caminho direto de r para qualquer outro vértice contido em V;



Não há ciclos na subrede;
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Com base na definição de arborescência, o algoritmo de Chu-Liu-Edmonds busca
árvores mínimas de espalhamento em dígrafos ponderados, ou seja, redes
conectadas, direcionadas e com pesos em suas arestas.
A figura 9 ilustra o algoritmo de Chu-Liu-Edmonds.
Figura 9 - Algoritmo de Chu-Liu-Edmonds

Função Edmonds(G, r, c) (formatar melhor o algoritmo, manter Entrada e Saída
como os anteriores)
Para cada v diferente de r
y(v) ← min valor de uma aresta entrando em v
c´(u,v) ← c'(u, v) – y(v) para cada aresta (u, v) com destino em v
Para cada v ≠ r: escolha uma aresta custo-zero entrando em v e crie F* como
repositório de arestas
Se F* forma uma arborescência
retorne T = (V, F*).
Senão
C ← ciclo direto em F*.
Contraia C como um super nó produzindo G' = (V', E').
T' ← Edmonds(G', r , c')
Estenda T' como arborescência T em G adicionando todos os nós,
exceto os contidos em C
Retorne T’
Fonte: (KLEINBERG, 2005, p.180)
Nota-se na figura 9 que o algoritmo de Chu-Liu-Edmonds aplica lógica recursiva.
Em cada execução, os melhores caminhos são colocados como peso zero, sendo
verificadas as como parâmetros o resultado da última execução. existências de
ciclos. Caso não haja ciclos, tem-se a arborescência e a árvore mínima de
espalhamento, senão, criam-se “super nós” que representam os vértices contidos
nos ciclos e inicia-se uma nova execução contendo
O algoritmo de Chu-Liu-Edmonds diferencia-se dos algoritmos de Kruskal e
Jarník-Prim pois deve ser aplicado em redes direcionadas. Além disso, o algoritmo
de Chu-Liu-Edmonds efetua a poda das arestas de maiores pesos, ou seja, gera
uma rede com os pesos mínimos da rede (KLEINBERG, 2005, p.180).

32

3.3 Algoritmos baseados em Navegação
Os algoritmos baseados em navegação consistem no percurso de nós da rede
para obtenção de arestas redundantes e execução de podas. Estes algoritmos
estão divididos entre Simplificação por Distância e Simplificação por Triangulação,
sendo que cada um dos algoritmos pode ainda variar entre método dinâmico ou
método estático (TOIVONEN, 2011, p.4).

3.3.1

Simplificação por Distância

Os algoritmos de Simplificação por Distância consistem na navegação pelas
arestas da rede com o intuito na definição do melhor caminho entre dois vértices.
Os caminhos devem ser traçados ponto a ponto, para todos os vértices da rede,
assumindo valor − ∞ (menos infinito) caso os vértices não estejam conectados.
(TOIVONEN, 2011, p.4). Os caminhos não otimizados (piores caminhos) pelos
algoritmos de simplificação por distância são considerados redundantes e não
presentes na rede simplificada.
Para a definição do melhor caminho, são utilizados algoritmos de navegação em
grafos, sendo o algoritmo de Dijkstra o mais utilizado. As simplificações por
distância garantem um maior volume de arestas identificadas como redundantes
(TOIVONEN, 2011, p.4).

3.3.1.1

Caminho de Dijkstra

O Caminho de Dijkstra é um algoritmo com o objetivo de definir melhores
caminhos para vértices em grafos com pesos nas arestas.
Sua estrutura consiste numa navegação iterativa, armazenando para cada vértice
o somatório de pesos das arestas a partir do vértice de origem.
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Carvalho (2005, p.24) sugere a implementação do algoritmo de Dijkstra partindo
do vértice a ao vértice z, calculando os menores caminhos conforme o algoritmo
apresentado na Figura 10.

Figura 10 - Algoritmo de Dijkstra

Entrada: Grafo conectado com pesos nos arcos (matriz w), nós a e z.
Saída: L(z) - comprimento do menor caminho entre a e z.
L(a) ← 0
Para todo nó x diferente de a Faça
L(x) ← ∞
Fim Para
T ← conjunto de todos os nós cuja menor distância até a ainda não foi
calculada.
Enquanto z ∈ T Faça
Escolha v ∈ T com menor L(v)
T = T − {v}
Para x ∈ T vizinho a v Faça
L(x) ← min {L (x), L (v) + w (v, x)}
Fim Para
Fim Enquanto
Fonte: CARVALHO (2005)
A Figura 11 descrita por CARVALHO (2005, p.23) ilustra uma navegação dos
vértices a até z por meio do algoritmo de Dijkstra.
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Figura 11 - Representação Algoritmo Dijkstra

Fonte: CARVALHO (2005, p.23)
Pode-se notar que no início do algoritmo de Dijkstra, representado pelo passo (b),
é adicionado valor 0 ao vértice a, assumindo ser o estado inicial, e infinito aos
demais vértices. Para os passos subsequentes, é adicionado para cada vértice o
valor dos somatórios dos caminhos mínimos da origem até o vértice atual.
O algoritmo de Dijkstra possui o foco na identificação dos caminhos mínimos de
uma rede, permitindo alterações em seu algoritmo para buscar os caminhos com
maiores pesos nas arestas. Sua aplicação possui maior complexidade em redes
densas, com muitas arestas, como em redes completas, em que todos os vértices
estão conectados entre si.

3.3.1.2

Simplificação por Triangulação

O algoritmo de Simplificação por Triangulação consiste na navegação de melhores
caminhos entre dois vértices, verificando caminhos que consistem de duas
arestas, passando por um terceiro vértice, formando uma estrutura análoga a um
triângulo (TOIVONEN, 2011, p.5).

35
Para a simplificação, são considerados apenas os melhores caminhos entre as
navegações triangulares, sendo considerados redundantes as arestas não
presentes entre os caminhos selecionados. A triangulação em redes depende da
qualidade e quantidade de triângulos em uma rede (ZHOU, 2010, p.663).
A Simplificação por Triangulação faz uso do corolário de que para uma rede G=(V,
E) tendo uma aresta e ={u,v} em E, e é considerado redundante se existe um
caminho S = {{u, w}, {w,v}} onde q(S)>=q(e) (TOIVONEN, 2011, p.4).
O grafo da Figura 12 ilustra um grafo completo em que todos os vértices estão
ligados entre si.
Figura 12 - Grafo completo em simplificação triangular

Fonte: (autor)
Analisando as navegações triangulares com base no grafo acima:


AB = max(ACB; ADC) = max(0,9; 0,5) = 0,9 => considerar ACB



AC = max(ABC; ADC) = max(0,5; 0,9) = 0,9 => considerar ADC



AD = max(ABD; ACD) = max(0,4; 1,2) = 1,2 => considerar ACD



BC = max(BAC; BDC) = max(0,6; 1,0) = 1,0 => considerar BDC



CD = max(CAD; CBD) = max(0,7; 0,7) = 0,7 => considerar CAD e CBD

A Figura 13 ilustra o grafo resultante da seleção dos melhores caminhos por
navegação triangular:
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Figura 13 - Rede resultante da simplificação triangular

Fonte: (autor)
No cenário proposto, apenas a aresta AB foi podada, mantendo como esperado o
alcance entre os todos os vértices.
A Simplificação por Triangulação provê uma menor redução das arestas, porém
possui uma forma mais simples e rápida para a construção de redes simplificadas
(TOIVONEN, 2011, p.5). Seu uso demonstra maior aplicabilidade em redes
densas como em redes completas.

3.3.2

Método Estático

O algoritmo de Método Estático determina as redundâncias em um único lote,
baseando-se apenas na rede original. O resultado do Método Estático é único e
não varia ou depende da seleção de um nó inicial (TOIVONEN, 2011, p.5).
O algoritmo apresentado na Figura 14 implementa um Método Estático, onde o
método “EncontrarMelhorCaminho” pode conter tanto Simplificação por Distância
quanto Simplificação por Triangulação.
Figura 14 - Algoritmo de Método Estático

Entrada: Rede G(V,E)
Saída: Rede Simplificada H(V,F)
F<- E
RemoverArestasParalelas(F)
Para cada e=(ui, uj) em F
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P = EncontrarMelhorCaminho(ui,uj, F)
Para cada e=(ui,uj) em F
Se q(e) < q(p)
Remover(e, F)
Retornar H(V,F)
Fonte: Toivonen (2011)
Os Métodos Estáticos possuem melhor desempenho computacional, porém
efetuam menor quantidade de remoções de arestas quando comparado com
Método Dinâmico (TOIVONEN, 2011, p.5).

3.3.3

Método Dinâmico

O algoritmo de Método Dinâmico determina as remoções de forma iterativa, sendo
que a rede resultante depende da ordem de seleção dos vértices iniciais
(TOIVONEN, 2011, p.5).
Sua implementação possui similaridade ao Método Estático, porém as seleções de
melhores caminhos e podas são realizadas no mesmo loop lógico.
O método apresentado na Figura 14 implementa um Método Dinâmico, em que o
método “EncontrarMelhorCaminho” pode conter tanto Simplificação por Distância
quanto Simplificação por Triangulação.
Figura 15 - Algoritmo de Método Dinâmico

Entrada: Rede G(V,E)
Saída: Rede Simplificada H(V,F)
F<- E
RemoverArestasParalelas(F)
Para cada e=(ui,uj) em F
P = EncontrarMelhorCaminho(ui,uj, F)
Se q(e) < q(p)
Remover(e, F)
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Retornar H(V,F)
Fonte: Toivonen (2011)
Pode-se notar que o Método Dinâmico efetua as remoções de forma iterativa,
efetuando as remoções dentro do laço de navegação da rede. Desta forma tende
a efetuar maior remoção de arestas, aproximando-se assim da Árvore Mínima de
Espalhamento (TOIVONEN, 2011, p.5).

3.4 Análise de Manutenção da Conectividade
Uma característica de redes em Sistemas Complexos é a criação de estruturas
densamente conectadas, sendo importante o uso de técnicas de simplificação
(TUMMINELLO, 2005, p.10421). Porém, mesmo tendo sua importância na análise
de dados, as simplificações podem impactar na conectividade de rede.
De maneira indutiva, a conectividade em uma rede não pode ser aumentada ou
totalmente mantida quando se dá a remoção de arestas (ZHOU, 2010, p.660).
Zhou (2010, p.660) define a taxa de conectividade rk de uma rede simplificada
como:
𝑟𝑘(𝑉, 𝐸, 𝐸𝑟) = 𝐶(𝑉, 𝐸\𝐸𝑟)𝐶/𝐶(𝑉, 𝐸)

(4)

Sendo V o número de nós da rede, C(V,E) conectividade da rede e Er a rede
simplificada. Nota-se ainda que a diminuição da taxa de conectividade tendo a
causar impactos semânticos a rede.
Sabe-se que as podas aplicadas na obtenção da Árvore Mínima de Espalhamento
podem causar perdas drásticas de informação (TUMMINELLO, 2005, p.10421), o
que numa visão semântica pode impedir a sua simples utilização sem aplicar
complementação de dados ou arestas.
Avaliando os algoritmos de navegação Dinâmico por Distância, Dinâmico por
Triangulação, Estático por Distância e Estático por Triangulação, Toivonen (2011,
p.9) aponta que o algoritmo baseado em Triangulação Estática preserva um maior
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volume de informações comparado aos demais algoritmos, preservando em média
75% da rede original.
3.5 Manutenção semântica da informação
Além da verificação da característica de conectividade, deve ser verificada a
manutenção das características semânticas na rede simplificada.
Após experimento de remoção de arestas redundantes, Toivonen (2011, p.10)
contou com o apoio de um especialista na área biomédica para validar a
manutenção semântica das informações.
Sugere-se então que as redes simplificadas devem ser analisadas por
especialistas

funcionais

da

informação,

verificando

qualitativamente

as

informações contidas nas arestas removidas.

3.6 Considerações do Capítulo
Com base nas referências e algoritmos apresentados, pode-se concluir que redes
complexas possuem alta densidade e técnicas de simplificação são importantes.
Os algoritmos para obtenção de árvore mínima de espalhamento, possuem
diferentes pré-requisitos para aplicação. O algoritmo de Kruskal exige uma rede
ponderada e não direcionada, Jarník-Prim exige uma rede conectada, ponderada
e não direcionada, já Chu-Liu-Edmonds exige uma rede direcionada, conectada e
ponderada.
Considerando a rede com dados da matriz-insumo produto deste trabalho, que
consiste em uma rede conectada, ponderada e direcionada, é então selecionado
como referência no desenvolvimento o algoritmo de Chu-Liu-Edmonds.
Para algoritmos de Navegação, tem-se a indicação do uso de Triangulação
Estático como referência ao desenvolvimento, pois permite maior manutenção
semântica da informação (TOIVONEN, 2011, p.9).
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Após as simplificações, devem ser verificadas as características de manutenção
da qualidade semântica da informação, verificando a necessidade de adaptação
nos algoritmos de simplificação para complementação de dados, ou adição de
arestas redundantes, para obtenção de paridade com métricas econômicas
Sendo assim, para o desenvolvimento deste trabalho, são utilizadas técnicas de
baseadas em Chu-Liu-Edmonds e Simplificação Estática por Triangulação, sendo
que após a execução das simplificações, a informação da rede deve ser validada
semanticamente a partir de índice econômico da Matriz Insumo-produto de
Leontief.
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4 REDES COMPLEXAS EM AMBIENTE ECONÔMICO
Há um crescente interesse na aplicação de redes complexas em Economia, com
um aumento no número de publicações e com um consenso de que as visões em
redes são essenciais para o entendimento dos desafios econômicos (CARAIANE,
etal. 2013). Há também o reconhecimento da complexidade em análises
econômicas, sendo esta denominada como uma medida do quão complexa é uma
rede de interações e, consequentemente, o quanto de conhecimento produtivo
uma sociedade mobiliza, podendo por exemplo, representar entradas e saídas
produzidas por um país (HAUSMANN, 2013).
Neste contexto, as redes apoiam o conhecimento de estudos econômicos e suas
métricas representam métricas já conhecidas pela economia e complementam
análises. Há estudos que evidenciam a aplicação de redes complexas em
ambiente econômico, auxiliando na visão de centralidade e impacto entre
mercados (CARAIANI, 2013), análise de crises (OATLEY, 2013) e análises de
setores de produção (HIDALGO, 2007).
Este capítulo apresenta uma visão geral sobre o potencial de aplicação de Redes
Complexas, destacando os resultados já obtidos em estudos, como: Impactos
entre Mercados, Visão sobre Complexidade entre Economias e Análises de
Crises.

4
4.1 Visão de Centralidade e Impacto entre Mercados
Caraiani etal. (2013, p.2) estruturam sua pesquisa na formação de redes
complexas com dados de índices pautados no Produto Interno Bruto de diversos
países para auxiliar correlações e visão de centralidade e impactos entre
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mercados. Seus estudos foram estruturados na seleção dos dados, filtro de
informações, correlações e análises.
A seleção dos dados foi realizada com base nas séries do Produto Interno Bruto
de diferentes países. Com base nestes dados foi aplicado um mecanismo de filtro
dos dados, buscando uma rede mínima de espalhamento. O mecanismo de filtro
de dados utilizado é definido como “Primeira Diferença”, que utiliza uma taxa de
crescimento (growth) para selecionar os dados.
(5)
Sendo 𝑦𝑡 uma série temporal econômica e i o determinado país em análise.
Após a aplicação do filtro de dados, tem-se uma rede mínima, em que cada vértice
corresponde a um país, e as diferentes arestas de interação entre países são
referenciadas por diferentes cores, conforme ilustra a Figura 16.
Figura 16 - Rede Mínima

Fonte: CARAIANI etal. (2013, p.4)
Com base na rede mínima, Caraiani et al. (2013) utilizaram o modelo de
causalidade de Granger para prever novos relacionamentos (arestas) na rede. O
modelo de causalidade de Granger se dá como um teste básico para visualizar
como uma variável pode ajudar na previsão de valores de outra variável
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(CARAIANI, et al., 2013, p.4), criando uma relação causal entre duas variáveis.
Segundo a teoria de Granger, uma variável X causa outra variável Z se X no
momento presente ou passado ajuda a prever os valores futuros de Z para algum
horizonte de tempo (CAVALCANTI, 2010, p.254).
A Figura 17 apresenta a nova rede formada após a adição dos valores
encontrados pelo modelo de causalidade.

Figura 17 - Rede Formada Causalidade

Fonte: CARAIANI et al. (2013, p.4)
Na representação da rede, Caraiani, et al. (2013) representaram os vértices como
países, sendo que as arestas possuem diferentes cores de acordo com o seu
respectivo peso no relacionamento.
Com base na rede formada pelo modelo de causalidade, Caraiani et al. (2013)
realizaram análises de relevância dos vértices (países) com base nas análises de
pesos de relacionamentos, tanto de grau de entrada (“in-degree”), quanto grau de
saída (“out-degree”).
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Como contribuição, Caraiani et al. (2013) criaram uma análise estruturada da
influência dos países, indicando que determinados países possuiam maior
centralidade na rede.

4.2 Complexidade de Economias
Hausmann et al. (2014) elaboraram um material denominado Atlas de
Complexidade Econômica, que tem como foco analisar as complexidades dos
países com base em sua capacidade produtiva, sendo a complexidade de um país
diretamente proporcional a sua capacidade de produzir uma maior diversidade de
produtos. A sua pesquisa associou a prosperidade econômica dos países mais
desenvolvidos a seu grau de complexidade.
Para a elaboração dos cálculos de complexidade foram considerados dados de
negociações internacionais entre países. Uma matriz foi elaborada, onde são
calculadas as métricas de diversidade e ubiquidade, sendo diversidade a
quantidade de produtos desenvolvidos por um país, enquanto a ubiquidade a
quantidade de países capazes de produzir determinado produto.
Hausmann et al. (2014) desenvolveram análises de interação entre os setores
produtivos de 128 países, criando grafos que representam as interações entre
determinados períodos.
A figura 18 ilustra a análise comparativa da evolução num período de vinte anos
(1990 a 2009) do grafo produtivo entre os países Gana, Polônia, Tailândia e
Turquia.

45
Figura 18 - Grafo Economia Gana, Polônia, Tailândia e Turquia em 1990-2009

Fonte: HAUSMANN et al. (2014, p.50)
Com base nas redes de interações entre setores, Hausmann et al. (2014)
desenvolveram uma lista ordenada dos países mais complexos, ou seja, com
maior diversidade produtiva, e apresentaram uma análise cronológica evolutiva
das participações dos países na economia global.

4.3 Análise de Crises
Oatley et al. (2013) porpõe em seu trabalho uma análise de crises entre nações
por meio de estruturas de redes complexas. Acredita-se que a crise se dá pelos
relacionamentos financeiros entre os países.
As redes de relacionamentos entre nações são constituídas por vértices como
países e as arestas formadas com base em relacionamentos de débitos e créditos
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entre os países (OATLEY 2013 et al., p.136). Com base nestes relacionamentos,
são formadas duas redes: Hierárquica e Plana.
A denominada Hierárquica denota relacionamentos para um país que serve com
centro financeiro para que outros sistemas financeiros nacionais trabalhem. Temse como exemplo, o caso de países que hospedam assets de outros países
(OATLEY 2013 etal., p.136).
A rede denominada Plana representa os relacionamentos diretos entre nações,
numa estrutura não centralizada (OATLEY 2013 etal., p.136).
A Figura 19 denota uma representação destas estruturas de redes.
Figura 19 - Rede Hierárquica e Plana

Fonte: OATLEY et al. (2016, p.137)
No quadro à esquerda da Figura 13, têm-se a estrutura hierarquizada, em que o
centro financeiro representado pelo vértice 0 possui um maior grau de
relacionamento e concentra maior fluxo econômico e potencial de disseminação
de crises. Já a rede Plana para o relacionamento entre países, no quadro à direita,
denota uma estrutura menos centralizada (OATLEY 2013,et.al., p.136).
A partir dos fluxos financeiros para crédito e débito, Oatley et al. (2013) realizaram
análises de influência por meio de grau de conectividade entre os países. A Figura
20 ilustra o resultado da representação dos países com maior grau de
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conectividade de rede, sendo assim denominados hubs e exercendo maior
influência global.
Figura 20 - Países com maior grau de conectividade

Fonte: Oatley et al. (2013, p.142)
Os tamanhos dos vértices representam maior conectividade. Pode-se notar que os
países Estados Unidos (US), Reino Unido (UK) e Alemanha (Germany) possuem
maior grau de conectividade.
Com base na definição de alta conectividade entre os países, bem como a
existência de países definidos como hubs (concentram maior conectividade),
Oatley et al. (2016, p.147) concluíram em seu estudo que a análise de rede apoia
a definição de espalhamento de fenômenos de crise, bem como possíveis análises
de impactos para eventos econômicos entre países mais conectados a países
com menor grau de conectividade.

48

4.4 Considerações do Capítulo
Com base nas referências, foi possível verificar a viabilidade da modelagem de
dados econômicos em redes, criando visões sobre influências econômicas,
complexidade econômica e análises de crises.
Pode-se verificar que as redes complexas contribuem com análises econômicas,
criando visões complementares, como as análises de grau de conectividade
utilizados por Caraiani et al.(2013) e Oakley et al. (2013).
Caraiani et al. (2013) demonstra em seu estudo a necessidade de aplicação de
Simplificação de Redes para obtenção de resultados mais claros, como proposto
neste trabalho.
Há, portanto, referências favoráveis a aplicação de técnicas de redes complexas
em contexto econômico, sendo que estas evidenciam o benefício do uso de
técnica de simplificação e extração de medidas de redes.
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5 MATRIZ DE LEONTIEF
A Matriz de Leontief, também conhecida como Matriz Insumo-Produto, trata-se de
uma representação matemática (estático) de inter-relações de uma economia.
Carvalheiro (1998, p. 1) define a Matriz Insumo-Produto como instrumento da
contabilidade social que permite conhecer os fluxos de bens e serviços produzidos
em cada setor de uma determinada economia.
Sua estrutura foi proposta por Wassily Leontief, na década de 1940, e teve como
base estudos ligados ao problema do fluxo circular de renda relacionados a
autores como William Petty (1623-87) e Richard Cantillon (1697-1734) apud
Guilhoto(2011, p.3).
A Matriz Insumo-Produto de Leontief possui alta aplicabilidade, tendo uso
principalmente nas áreas econômicas de Automação, Desarmamento, Meio
Ambiente, Comércio Internacional, Análise Espacial e Mundial (GUILHOTO, 2011,
p.8).
Para sua elaboração, é utilizada a Teoria Básica conforme descrição na seção 1.1,
levando em consideração a interação entre setores, Consumo Interno, Governo,
Investimentos, Exportações, Importações, Impostos e Valor adicionado por cada
setor (GUILHOTO, 2011, p.15).

5
5.1 Teoria Básica
Como mencionado, a matriz utiliza a relação entre setores e mercado. A Tabela 2
(GUILHOTO, 2011, p.15) ilustra uma tabela Insumo-Produto para uma
determinada economia composta por 2 setores.
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Quadro 2 Insumo-Produto
Setor
1

Setor
2

Consumo
Famílias

Governo

Investimento

Exportações

Total

Setor 1

Z11

Z12

C1

G1

I1

E1

X1

Setor 2

Z21

Z22

C2

G2

I2

E2

X2

Importação

M1

M2

Mc

Mq

Mi

Impostos

T1

T2

Tc

Tg

Ti

Valor
Adicionado

W1

W2

Total

X1

X2

M
Te

T
W

C

G

I

Fonte: (GUILHOTO, 2011, p.15)
Em que:


Zij é o fluxo monetário entre os setores i e j;



Ci é o consumo das famílias dos produtos do setor i;



Gi é o gasto do governo junto ao setor i;



Ii é demanda por bens de investimento produzidos no setor i;



Ei é o total exportado pelo setor i;



Xi é o total de produção do setor i;



Ti é o total de impostos indiretos líquidos pagos por i;



Tc é o total de impostos de consumo pelas famílias;



Tg é o total impostos de consumo pelo governo;



Te é o total de impostos de exportações;



Mi é a importação realizada pelo setor i;



Mc é a importação realizada por consumo de famílias;



Mg é a importação realizada por consumo do governo;



Wi é o valor adicionado gerado pelo setor i.

E
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Com base nas relações entre Consumos, Gastos, Investimentos, Exportações,
Importações, a teoria básica de Leontief infere a igualdade de Total de Impostos e
Valor adicionado pelo setor:
C + G + I + (E – M) = T + W

(6)

A partir desta igualdade definida na equação 6, é possível afirmar que a Matriz
Insumo-Produto

preserva

as

identidades macroeconômicas,

permitindo a

generalização para múltiplos setores (GUILHOTO, 2011, p.15).
Considerando então múltiplos setores em uma economia, a partir da equação 7,
pode-se definir a equação (2):

(7)
onde:


zij é a produção do setor i que é utilizada como insumo intermediário pelo
setor j;



ci é a produção do setor i que é consumida domesticamente pelas famílias;



gi é a produção do setor i que é consumida domesticamente pelo governo;



Ii é a produção do setor i que é destinada ao investimento;



ei é a produção do setor i que é exportada;



xi é a produção doméstica total do setor i.

Assumindo que os fluxos intermediários por unidade do produto final são fixos,
pode-se definir a equação (3) (GUILHOTO, 2011, p.16):

(8)
onde:
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aij é o coeficiente técnico que indica a quantidade de insumo do setor i
necessária para a produção de uma unidade de produto final do setor j e yi
é a demanda final por produtos do setor i, isto é, ci + gi + Ii + ei.

A equação por fluxos intermediários pode ser escrita em forma matricial como
(GUILHOTO, 2011, p.16):
Ax + y = x

(9)

onde:


A é a matriz de coeficientes diretos de insumo de ordem (n x n)



x e y são vetores colunas de ordem (n x 1)

A partir da equação (9), é possível obter a produção total da economia para atingir
a demanda final, sendo permitindo a representação matricial (GUILHOTO, 2011,
p.16):

(10)
Sendo (𝐼 − 𝐴)−1 a matriz de coeficientes diretos e indiretos, definida como Matriz
Insumo-Produto ou Inversa de Leontief(GUILHOTO, 2011, p.16).
A Matriz Insumo-Produto tem como características a formação de uma matriz
quadrada, em que todos os setores estão relacionados entre si. Seguindo a
representação de redes, os setores são os vértices da rede, as linhas da matriz
representam as arestas de entradas em um determinado setor (vértice), enquanto
as colunas da matriz representam as arestas de saída de um determinado setor
(vértice).
A partir da Matriz Insumo-Produto, é possível a realização de análises de impactos
em investimentos em setores e o desenvolvimento e análise de índices, como o
Índice de Rasmussen/ Hirschman, descrito na próxima seção.

5.2 Índice de Rasmussen/ Hirschman

53
O índice de Rasmussen/ Hirschman tem como objetivo determinar quais seriam os
setores com maior importância em uma economia, as análises são realizadas por
meio das ligações entre os setores (GUILHOTO, 2011, p.38). Define-se como
índices de ligação para trás, aqueles que determinam a quantidade de produtos
demandadas (fornecedores) por outros setores da economia (GUILHOTO, 2011,
p.38). De maneira complementar, refere-se como índices de ligação para frente,
aqueles

que

(consumidores)

determinam
outros

a

setores

quantidade
da

de

economia

produtos

que

(GUILHOTO,

demandam

2011,

p.38).

Comparando a um modelo de rede, a ligação para frente definição é análoga a
métrica grau de entrada de um vértice, enquanto a ligação para trás é análoga a
métrica grau de saída de um vértice.
O índice de ligação para trás pode ser calculado da forma (GUILHOTO, 2011,
p.38):

(11)
Em que:


Uj indica o índice de ligação para frente do setor analisado;



B*j soma de uma coluna de B



n corresponde a quantidade de setores da economia analisada;



B* é a média de todos os elementos de B;

Já o índice de ligação para frente pode ser calculado pela equação 12
(GUILHOTO, 2011, p.38):
(12)
Em que:


Uj indica o índice de ligação para trás do setor analisado;



Gj* soma de uma linha de G



n corresponde a quantidade de setores da economia analisada;



G* é a média de todos os elementos de G;
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A análise conjunta dos índices de ligação para frente e de ligação para trás
permite a análise da relevância dos setores por suas devidas interações.

5.3 Considerações do Capítulo
As Matrizes Insumos-Produtos possuem uma relevante representação da
interação entre setores de uma determinada economia. Sua representação
matricial permite a modelagem de redes, em que os setores são representados
por vértices, e as relações de entrada e saída são representados por arestas
dirigidas.
Na próxima seção Desenvolvimento, é implementada a rede com base em Matriz
Insumo-Produto, e são gerados índices Rasmussen/ Hirschman para análise de
relevância dos setores. Estas análises de relevância fornecidas pelos índices são
utilizadas na análise de aderência das medidas da rede modelada a partir da
matriz e de suas devidas simplificações.
Ainda como características da matriz para a formação da rede, devem ser
consideradas a formação de uma rede completa, ou seja, dado uma rede com n
vértices, cada vértice possui grau igual a n.
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6 DESENVOLVIMENTO
Este capítulo apresenta a seleção da Matriz Insumo-Produto, descreve a
modelagem da rede, as ferramentas utilizadas e as implementações dos
algoritmos de simplificação, bem como suas adaptações.

6
6.1 Seleção da Matriz Insumo-Produto
Para

a

seleção

da

Matriz

Insumo-Produto,

buscaram-se

fontes

que

desenvolvessem a Matriz Insumo-Produto com dados da economia brasileira.
Como resultado da busca, selecionou-se como a fonte de dados para
prosseguimento do trabalho, as matrizes estimativas do mercado brasileiro
fornecidas pelo Núcleo de Economia Regional e Urbana da Universidade de São
Paulo - NEREUS (NEREUS, 2016). As matrizes estimativas têm como base os
dados preliminares das Contas Nacionais fornecidos pelo IBGE.
Definiu-se ainda que fossem utilizadas as matrizes compostas com maiores
números de setores e com dados mais atualizados, chegando assim na Matriz
Insumo-Produto Brasil do ano 2013, composta por 68 setores econômicos e 128
produtos.

6.2 Modelagem da Rede, Métricas e Simplificações da Rede
Para a modelagem das redes, deve-se fazer uso de uma ferramenta para
representar o domínio de dados em estruturas de nós (ou vértices), e as arestas
que são elementos de ligação entre dois vértices (FEOFILOFF et al., 2011, p.8).
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Para a representação do domínio de redes, execução de métricas e visualização
das redes, é utilizada a plataforma open source Gephi. A plataforma apresenta
interface interativa para manipulação de dados, visualização de grafo e execução
de métricas. Seu uso se dá principalmente na análise exploratória de dados em
redes, análises de relações, análises de redes sociais e análises de redes
biológicas (GEPHI, 2016).
Apesar de possuir uma interface gráfica simples para a manipulação de dados, a
plataforma possui formatos específicos para a carga de dados, exigindo esforço
computacional para transformar dados do formato fornecido pela fonte de dados
da matriz Nereus para o formato Gephi.
Além das transformações de domínios, também é necessário o uso de uma
ferramenta para aplicar as lógicas de simplificações de redes com base nos
algoritmos de simplificação estudados. Para estas transformações, foi selecionada
a linguagem de programação Java.
Para a seleção das métricas, foram consideradas aquelas que tem objetivo
comum aos índices Rasmussen/Hirschman, ou seja, que permitem análises de
importância por entrada e saída dos setores. Foram então consideradas as
métricas de grau ponderado.
Já para a as simplificações foi considerado uma adaptação do algoritmo de
Triangulação Estático, visto que a Triangulação Estática preserva maior aderência
semântica (TOIVONEN, p.11, 2010), e é aplicado o algoritmo proposto com base
na árvore mínima proposta por Chu-Liu-Edmonds, que tem sua aplicação dígrafos,
uma das características da rede a partir da Matriz Insumo-Produto.

6.3 Transformação do Modelo de Matriz para Rede
Como primeiro ponto do desenvolvimento, considera-se a Matriz Insumo-Produto
estimativa composta por 68 setores e 128 produtos (Anexo A – Lista de Setores
da Matriz Insumo Produto Brasil) fornecida pelo Núcleo de Economia Regional e
Urbana da Universidade de São Paulo (NEREUS).
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A matriz é disposta no formato Excel, com arquivo no formato xslx, contendo 13
abas, sendo elas: Referência teórica para a construção da rede, Matriz de
Produção, Uso de Produto por Setores, Usos de Setores por Setores, Matriz de
Análise de Coeficiente Técnico, Importações, Impostos de Importações, ICMS, IPI,
OIIL, MG Com, Mg Transp e a Inversa de Leontief, esta última sendo a matriz
considerada para a modelagem da rede.
A matriz contém 68 setores econômicos e sua estrutura forma uma matriz
quadrada de 68 setores, sendo que cada célula da matriz representa o peso do
relacionamento entre cada setor. Nota-se ainda que para esta matriz os maiores
pesos das arestas estão contidos nos auto relacionamentos.
Já a ferramenta Gephi, usada para a transformação da Matriz Insumo-Produto em
rede, possui uma interface de carga de dados externos no formato “comma
separated values” (CSV), exigindo dois arquivos para a carga de dados, um
arquivo contendo os nós da rede e outro arquivo contendo as arestas da rede.
O arquivo de carga de nós da rede deve conter a estrutura de dados a seguir, com
campos separados por vírgula:
id,label,timeset
Sendo:


Id: identificador único do nó;



Label: nomenclatura do nó;



Timeset: timestamp de inserção do vértice;

O arquivo de carga de arestas da rede deve conter a estrutura de dados a seguir,
com campos separados por vírgula:
Source,Target,Type,id,label,timeset,weight
Sendo:


Source: id do nó de origem do relacionamento;



Target: id do nó de destino do relacionamento;
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Type: tipo de relacionamento, podendo ter os valores Direct para
relacionamento direcional ou Undirect para relacionamento bidirecional;



Id: identificador único do relacionamento;



Label: descrição do relacionamento;



Timeset: timestamp de inserção da aresta;



Weight: peso do relacionamento da aresta;

Pode-se notar que há diferenças entre o modelo disposto na Matriz InsumoProduto e a estrutura de carga de dados disposta na ferramenta Gephi.
Para efetuar as transformações entre os dois domínios, foram desenvolvidos
algoritmos para a construção dos arquivos de cargas de nós e arquivos de cargas
de arestas.
Com o intuito de simplificar o desenvolvimento, são extraídas duas estruturas da
matriz original, criando dois arquivos com extensão .csv, um arquivo contendo
uma lista dos setores, que formará o arquivo de carga de dados de nós, e o outro
arquivo contendo apenas os pesos das arestas, separados por vírgula, formando
uma lista em que cada linha possui 68 elementos contendo 68 linhas.
A partir do arquivo de nós, foi desenvolvido um método em Java para transformar
a lista de setores no arquivo de carga de nós (Apêndice A – Algoritmo de
Conversão de Vértices). O código pseudo-algoritmo da Figura 21 apresenta o
algoritmo do método Java implementado.
Figura 21- Método converteCSVVertices ()
converteCSVVertices(Arquivo origem, Arquivo destino) {
Lista<String> l;
l.adiciona("id,label,timeset\n")
br = LerArquivo(origem)
rel = EscreverArquivo(destino)
int i=0;
String text =""
enquanto houver linhas em br {
i++
Separar colunas de br com separador ";" e salvar em aux
text = i + "," + aux[0] + ",\n"
rel.adiciona(text)
}
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Imprime("Finalizado")
}

Fonte: (autor)
Para a execução do método e seleção e armazenamento dos arquivos de dados
de nós, tem-se o pseudo-algoritmo do método Java apresentado na Figura 22.
Figura 22 - Método main para Transformação de Nós
public static void main(String[] args) {
Leontief matriz = new Leontief();
String source_n = "arquivo_origem_nos.csv";
String target_n = "convertido_nodes.csv";
matriz.parseCSVNode(source_n, target_n);
}

Fonte: (autor)
Já para a transformação do arquivo de arestas, foi desenvolvido um método Java
para transformar a lista de peso de relacionamentos no arquivo de carga de
arestas (Apêndice B – Algoritmo de Conversão de Arestas). O pseudo-algoritmo
da Figura 23 apresenta o algoritmo do método implementado.
Figura 23 - Método converteCSVArestas
converteCSVArestas(Arquivo origem, Arquivo destino) {
Lista L;
L.adiciona("id,label,timeset\n")
br = LerArquivo(origem)
rel = EscreverArquivo(destino)
int i=0
int j = 0
String text =""
enquanto houver linhas em br {
i++
Separar colunas de br com separador ";" e salvar em aux
Para todas as colunas de aux {
text = i + "," + (j) + ",Direct," + rel.size() + ",,," + aux[j]+'\n';
rel.adiciona(text)
}
}
Imprime("Finalizado")
}

Fonte: (autor)
Apesar de possuir maior número de linhas de código, o método de conversão das
arestas possui uma estrutura similar à conversão dos nós. O principal ponto de
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diferença é a existência da iteração entre cada um dos elementos da linha do
arquivo, utilizando laço de repetição for no código acima.
Para a execução do método e seleção e armazenamento dos arquivos de dados
de arestas, tem-se o método Java ilustrado na Figura 24.
Figura 24 - Método main para Transformação de Arestas
public static void main(String[] args) {
Leontief matriz = new Leontief();
String source_e = "arquivo_origem_arestas.csv";
String target_e = "convertido_arestas.csv";
matriz.parseCSVEdges(source_e, target_e);
}

Fonte: (autor)
Com os arquivos criados, pode-se efetuar a carga de dados na ferramenta Gephi.
A Figura 25 ilustra a carga de dados para os nós da rede da Matriz InsumoProduto.
Figura 25 - Arquivo de Carga dos Nós na Ferramenta Gephi

Fonte: (autor)
A Figura 26 ilustra a carga de dados para as arestas da rede da Matriz InsumoProduto na ferramenta Gephi.
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Figura 26 - Arquivo de Carga das Arestas na Ferramenta Gephi

Fonte: (autor)
Após as cargas dos arquivos de nós e arestas, a ferramenta Gephi permite a
visualização gráfica da rede. A Figura 27 apresenta a rede construída pela
ferramenta.
Figura 27 - Rede completa Gephi

Fonte: (autor)
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A representação gráfica mostra uma rede densa, composta por um alto número de
arestas e com complexa interpretação dos dados apenas com a representação
gráfica da rede.
Como próximo passo do desenvolvimento, são executadas as métricas da rede
gerada pela ferramenta Gephi.

6.4 Execução de Métricas de Rede
Com base na rede carregada na ferramenta Gephi, a execução das principais
métricas de redes utilizadas neste trabalho é realizada.
A Figura 28 ilustra a execução de métricas na ferramenta Gephi.
Figura 28 - Execução de Métricas Gephi

Fonte: (autor)
Como resultado da execução das métricas, a ferramenta Gephi permite exportar
os seguintes conjuntos de dados que são utilizados para análise neste trabalho:
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Grau de entrada do nó, Grau de saída do nó, Soma dos graus de entrada e saída,
Grau de entrada ponderado, Grau de saída ponderado, Soma do grau ponderado.

6.5 Cálculo dos Índices Rasmussen/Hirschman
Como apresentação na seção, 5.2 deste trabalho, os índices de Rasmussen/
Hirschman devem ser calculados tanto na direção de ligação para frente quanto
para ligação para trás.
O índice de ligação para trás pode ser calculado por (12) (GUILHOTO, 2011,
p.38):

(13)
Já o índice de ligação para frente pode ser calculado por (13) (GUILHOTO, 2011,
p.38):
(14)
Para o cálculo dos índices da Matriz Insumo-Produto composta por 68 setores e
128 produtos fornecida pelo Núcleo de Economia Regional e Urbana da
Universidade de São Paulo (NEREUS), foi utilizada a própria ferramenta MS
Excel, em que a matriz é apresentada para a realização dos cálculos.
A fórmula aplicada para o cálculo de ligação para trás para o primeiro setor da
Matriz segue a estrutura:
=SUM(C3:BR3)/$A$1/$B$1

Em que:


SUM indica fórmula de soma;



C3:BR3 indica a linha do setor 1;



$A$1 indica a quantidade de setores da matriz
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$B$1 indica a média de todos os elementos da matriz;

Enquanto a fórmula aplicada para o cálculo de ligação para frente para o primeiro
setor da Matriz segue a estrutura:
=SUM(C3:C70)/$A$1/$B$1

Em que:


SUM indica fórmula de soma;



C3:C70 indica a coluna do setor 1;



$A$1 indica a quantidade de setores da matriz



$B$1 indica a média de todos os elementos da matriz;

Como resultado dos cálculos de índices de Rasmussen/Hirschman, tem-se o
Quadro 3.
Quadro 3 Índices Rasmussen/ Hirschman
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Setor
Agricultura, inclusive o apoio à
agricultura e a pós-colheita
Pecuária, inclusive o apoio à pecuária
Produção
florestal;
pesca
e
aquicultura
Extração de carvão mineral e de
minerais não-metálicos
Extração de petróleo e gás, inclusive
as atividades de apoio
Extração de minério de ferro, inclusive
beneficiamentos e a aglomeração
Extração de minerais metálicos nãoferrosos, inclusive beneficiamentos
Abate e produtos de carne, inclusive
os produtos do laticínio e da pesca
Fabricação e refino de açúcar
Outros produtos alimentares
Fabricação de bebidas
Fabricação de produtos do fumo
Fabricação de produtos têxteis
Confecção de artefatos do vestuário e
acessórios
Fabricação de calçados e de artefatos
de couro

Para Frente

Para Trás

0.90780954486970100000 1.863041773
0.98467454966844500000 0.900077972
0.76861703615025400000 0.779633889
1.00761444978967000000 0.699387351
0.80107232613934700000 1.739824081
0.81021882919739000000 0.729831321
1.24683076678077000000 0.718368201
1.36497598104041000000
1.30122482437080000000
1.26255185678753000000
1.15846492226123000000
1.10933306449988000000
1.12571400250011000000

0.76609431
0.699901148
0.947803764
0.712654731
0.57130782
0.944578398

1.03107080785283000000 0.609758554
1.10614298208365000000 0.616996052
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16 Fabricação de produtos da madeira
Fabricação de celulose, papel e
17 produtos de papel
18 Impressão e reprodução de gravações
19 Refino de petróleo e coquerias
20 Fabricação de biocombustíveis
Fabricação de químicos orgânicos e
21 inorgânicos, resinas e elastômeros
Fabricação
de
defensivos,
desinfestantes, tintas e químicos
22 diversos
Fabricação de produtos de limpeza,
cosméticos/perfumaria
e
higiene
23 pessoal
Fabricação
de
produtos
24 farmoquímicos e farmacêuticos
Fabricação de produtos de borracha e
25 de material plástico
Fabricação de produtos de minerais
26 não-metálicos
Produção de ferro-gusa/ferroligas,
27 siderurgia e tubos de aço sem costura
Metalurgia de metais não-ferosos e a
28 fundição de metais
Fabricação de produtos de metal,
29 exceto máquinas e equipamentos
Fabricação de equipamentos de
informática, produtos eletrônicos e
30 ópticos
Fabricação
de
máquinas
e
31 equipamentos elétricos
Fabricação
de
máquinas
e
32 equipamentos mecânicos
Fabricação de automóveis, caminhões
33 e ônibus, exceto peças
Fabricação de peças e acessórios
34 para veículos automotores
Fabricação de outros equipamentos
de
transporte,
exceto
veículos
35 automotores
Fabricação de móveis e de produtos
36 de indústrias diversas
Manutenção, reparação e instalação
37 de máquinas e equipamentos
Energia elétrica, gás natural e outras
38 utilidades
39 Água, esgoto e gestão de resíduos
40 Construção
Comércio e reparação de veículos
41 automotores e motocicletas

1.05052936512592000000 0.755806514
1.15994800738500000000
1.00864042411737000000
1.36715305646213000000
1.28236312347588000000

1.066286142
0.803984297
2.484826957
0.669869033

1.16673415197111000000 1.79536604
1.13243201305406000000 1.079315325
1.18619478779966000000 0.620574286
0.97933237972400000000 0.642212069
1.13884630579539000000 1.225616371
1.12136460483037000000 0.855122993
1.17264604804724000000 1.216618754
1.23970525627551000000 0.942315837
1.09978252472997000000 1.038507943
1.00843548796468000000 0.781994406
1.14368310731398000000 0.803974248
1.09533922252449000000 0.923762998
1.21151728136703000000 0.599129808
1.14431093535487000000 0.886862532
1.06698042282524000000 0.68963651
1.00983939842038000000 0.649218703
0.98986873606499600000 1.140848569
1.16344707143217000000 1.714516866
0.85530687248998200000 0.811273792
1.02271143605818000000 0.935838401
0.86589201132957600000 0.811438548
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Comércio por atacado e a varejo,
exceto veículos automotores
Transporte terrestre
Transporte aquaviário
Transporte aéreo
Armazenamento, atividades auxiliares
dos transportes e correio
Alojamento
Alimentação
Edição e edição integrada à
impressão
Atividades de televisão, rádio, cinema
e gravação/edição de som e imagem
Telecomunicações
Desenvolvimento de sistemas e outros
serviços de informação
Intermediação financeira, seguros e
previdência complementar
Atividades imobiliárias
Atividades
jurídicas,
contábeis,
consultoria e sedes de empresas
Serviços de arquitetura, engenharia,
testes/análises técnicas e P & D
Outras
atividades
profissionais,
científicas e técnicas
Aluguéis não-imobiliários e gestão de
ativos de propriedade intelectual
Outras atividades administrativas e
serviços complementares
Atividades de vigilância, segurança e
investigação
Administração pública, defesa e
seguridade social
Educação pública
Educação privada
Saúde pública
Saúde privada
Atividades artísticas, criativas e de
espetáculos
Organizações associativas e outros
serviços pessoais
Serviços domésticos

0.84783884179187700000
1.09527425719919000000
1.03808026137922000000
0.93407750382099200000

3.573567702
2.154529642
0.698657589
0.717607001

0.87436948157870300000 1.333945273
0.90263895466032700000 0.631340631
0.99532040947832500000 0.711510217
1.02163528649841000000 0.633243613
0.97992733738960200000 1.125089701
1.02502377161201000000 1.056999431
0.78680611968434400000 0.922873915
0.85847017274028600000 2.081984533
0.61677782640639800000 1.030563601
0.80149818726949100000 1.808425408
0.82038606247225300000 0.930041709
1.13018721757268000000 1.188880184
0.78704038251430200000 0.93939625
0.79388648941268600000 1.441442224
0.69190773177789400000 0.763220443
0.77693664548637400000
0.71246980122898800000
0.80145310387381800000
0.81021676834407600000
0.85826484366819700000

0.739376731
0.571751041
0.637881644
0.557631911
0.614362162

0.88512251000005000000 0.63162918
0.92927933756938800000 0.704080237
0.55579071863888000000 0.555790719

Fonte: (autor)
Os índices de Rasmussen/Hirschman são utilizados como referências às medidas
extraídas da rede. E todas as análises de aderência das redes tomam como base
os resultados extraídos dos índices.
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6.6 Simplificações de Rede
A partir da rede modelada com dados da Matriz Insumo-Produto, são aplicadas os
algoritmos baseados em Simplificação Triangular Estática e Simplificação baseada
em Chu-Liu-Edmonds proposta neste trabalho.

6.6.1

Simplificação baseado em Triangular Estática

Como citado na seção 6.2, é utilizado o algoritmo baseado em Simplificação
Estática por Triangulação proposto por Toivonen (2011).
Com base no algoritmo de Toivonen (2011) apresentado na seção 3.3 e 3.4, foi
desenvolvido na linguagem Java o algoritmo de simplificação (Apêndice C –
Algoritmo Java de Simplificação Triangular), tendo como origem os arquivos
implementados na transformação e carga de arestas na ferramenta Gephi.
O algoritmo da Figura 29 recebe como parâmetros o arquivo CSV de origem, o
nome do arquivo para gravação do arquivo CSV destino e a quantidade de
melhores caminhos a serem considerados em cada nó da rede para a formação
da rede simplificada.
Figura 29 - Algoritmo Simplificação Triangular
simplificacaoTriangular(Arquivo origem, Arquivo destino, qtd_caminhos) {
Lista<String> l;
l.adiciona("id,label,timeset\n")
matriz = LerArquivo(origem)
Cria o vetor triangulo comparacao T com numero de elementos igual a
qtd_caminhos
Para i = 1 até o tamanho de linhas em br
Para j = 1 até o tamanho de colunas em br
Para k = 1 até o tamanho de linhas de br
Para z=1 até qtd_caminhos ou finalizado=true
Se matriz[i][k] + matriz[k][j] for a maior do valor armazenado
em T[z]
Adiciona o triangulo i -> k -> j em T e maior valor em T
finalizado = true
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fim se
fim para
Adiciona os caminhos de T em Nova_Matriz
fim para
fim para
fim para
Escrever Nova_Matriz em Arquivo(destino)
Fim simplifica

Fonte: (autor)
Em sua estrutura inicial, o método da Figura 29 faz a carga dos dados no arquivo
de origem para uma estrutura matricial de duas dimensões. Em seguida, são
varridas as duas dimensões da matriz aplicando a navegação triangular estática e
definindo quais são os caminhos com maiores pesos e armazenando-os em T. As
arestas em T são armazenadas na matriz Nova_Matriz.
Após a captura dos melhores caminhos na matriz Nova_Matriz, é escrito o arquivo
de destino, contendo a rede simplificada com os caminhos com maior peso. Como
adaptação proposta neste trabalho ao algoritmo de Toivonen (2011), este
processo se repete de acordo com a quantidade de melhores caminhos definidos
pelo parâmetro qtd_caminhos.
Compondo uma navegação em duas dimensões pela matriz do arquivo de origem,
este algoritmo possui complexidade 𝑜(𝑛2 ), e pode ser facilmente adaptado para
adicionar ou reduzir os caminhos na matriz Nova_Matriz apenas alterando o
parâmetro qtd_caminhos.
Os arquivos resultantes do algoritmo de simplificação são carregados na
ferramenta Gephi e novas métricas podem ser extraídas a partir da nova rede.
Para análise de aderência do algoritmo baseado em Triangulação Estática, foram
considerados até 10 melhores caminhos na variável qtd_caminhos para a análise
posterior, resultando em 10 redes simplificadas, produtos da Matriz InsumoProduto completa.

6.6.2

Simplificação baseado em Chu-Liu-Edmonds
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Como citado na seção 6.2, para a construção de árvores mínimas em dígrafos
deve ser utilizado como referência o algoritmo de Chu-Liu Edmonds (Apêndice D –
Algoritmo Java de Chu-Liu-Edmonds), porém implementando adaptação para
extração de árvore de custo máximo.
O algoritmo da Figura 30 apresenta a estrutura do algoritmo desenvolvido para
aplicação do método de Simplificação baseado em Chu-Liu-Edmonds.
Figura 30 - Desenvolvimento de Simplificação de Chu-Liu-Edmonds
método Lista simplificar(Lista tree){
Lista<Edge> subtraido = this.subtrairMenoresValores(tree);
Lista<Supernode> supernode = this.retornaSuperNode(sutraido);
//nao é arborescência
Se supernode > 0 {
Lista<Edge> substituido = this.substituirComSuperNode(supernode);
Lista<Edge> simplificado = this.simplificar(substituido);
//adicionar todas as arestas do supernode no simplificado
simplificado.adicionaArestas(supernode);
//retirar redundancias (menor valor) das arestas contidas no supernode
simplificado.retirarRedundancias();
//substituir apontamentos para supernode para arestas
simplificado.substituirApontamentos();
retornar simplificado;
}
//é arborescência
else{
//retirar redundancias (menor valor)
tree.removerRedundancias();
retornar tree;
}
}

Fonte: (autor)
O algoritmo proposto implementado possui estrutura recursiva para o método
simplificar(Lista tree). A cada execução do método é realizada subtração de
menores valores, extração de supernodes e a verificação da quantidade de
elementos contidos na estrutura supernode para definir a existência de
arborescência. Caso não seja arborescência, é realizada uma chamada recursiva
do método para em seguida fazer a extração de arestas redundantes. Já para
arborescência, são apenas retiradas arestas redundantes.
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A árvore mínima gerada através do método gera uma rede composta de 68
arestas, com ausência de ciclos e o mesmo diâmetro da rede completa.
A Figura 31 ilustra a rede de custo máximo resultante da simplificação baseada
em Chu-Liu-Edmonds.
Figura 31- Rede formada por Simplificação Chu-Liu-Edmonds

Fonte: (autor)
Segundo Tumminello (2005, p.10421), sabe-se que as podas aplicadas na
obtenção da Árvore Mínima de Espalhamento podem causar perdas drásticas de
informação. Sendo assim, é proposto algoritmo de inserção de arestas na Árvore
Mínima de Chu-Liu-Edmonds, baseados em seus maiores pesos, e após a
inserção de uma nova aresta não redundante, é realizado medição de
compatibilidade com índice econômico de Rasmussen/ Hirschman. Este ciclo de
inserção de arestas é realizado até a obtenção da compatibilidade desejada.
O algoritmo da Figura 32 apresenta o método main, que implementa a estrutura de
proposta. O método faz a chamada dos métodos de construção da classe
Edmonds, chamada do método de Simplificação, chamada do método de cálculo
de Rasmussen e adição de arestas, até a métrica de Rasmussen possuir máxima
compatibilidade com o índice de Rasmussen, ou seja, variável compatibilidade =
1.
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Figura 32 - Método main – Adaptação método Chu-Liu-Edmonds
método main(){
ArquivoOrigem = "endereço_arquivo.csv";
ArquivoDestinoInDegree = "endereço_arquivo.csv"
ArquivoDestinoOutDegree = "endereço_arquivo.csv"
Edmonds edm = novo Edmonds(ArquivoOrigem);
Rasmussen ras = novo Rasmussen();
Lista simplificada = edm.simplificar(edm.retornaLista());
edm.multiplicarPorNegativo();
compatibilidade = 1;
Enquanto(ras.retornaCompatibilidadeInDegree(simplificada.retornaListaRasmusse
n) < compatibilidade){
simplificada.adicionaElemento();
}
edm.escreveArquivo(ArquivoDestinoInDegree);
Enquanto(ras.retornaCompatibilidadeOutDegree(simplificada.retornaListaRasmuss
en) < compatibilidade){
simplificada.adicionaElemento();
}
edm.escreveArquivo(ArquivoDestinoOutDegree);
}

Fonte: (autor)
A partir do algoritmo main ilustrado na Figura 32, para a obtenção da rede com
custo máximo, nota-se que os valores da rede completa são multiplicados por -1,
executada simplificação e a rede resultante é então multiplicada por -1 novamente.
A rede simplificada, sendo a árvore mínima,

tende a receber uma relevante

quantidade de arestas, tendo como limite o mesmo número de arestas encontrada
na rede completa.
Como resultado final, são escritos dois arquivos, contendo as estruturas
simplificadas para os respectivos graus de entrada e de saída de Rasmussen/
Hirschman.

6.7 Considerações do Capítulo
Tem-se como resultados do desenvolvimento a rede modelada a partir da Matriz
Insumo-Produto, as métricas de grau ponderado, os índices de Rasmussen/
Hirschman para a Matriz Insumo-Produto e as implementações das adaptações
dos algoritmos de Simplificações, gerando diferentes redes simplificadas.
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Estes resultados são utilizados na Análise, descrita no próximo capítulo, e apoiam
as análises de compatibilidade das redes simplificadas, tendo como referência
semântica os índices de Rasmussen/Hirschman.
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7 ANÁLISES
De acordo com os resultados obtidos no capítulo anterior as análises concentramse nos resultados dos algoritmos baseados em Simplificação Triangular Estática e
algoritmos baseados em

Chu-Liu-Edmonds em relação aos índices de

Rasmussen/Hirschman.

7
7.1 Análise da Simplificação Triangular Estática
Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir do algoritmo de
Simplificação por Triangulação Estática. A análise é dividida entre resultados da
simplificação, considerando a efetividade de podas de arestas redundantes e a
análise de aderência semântica, que compara a métrica de grau ponderado aos
respectivos índices Rasmussen/Hirschman.

7.1.1

Resultados da Simplificação

A partir da rede completa gerada com dados da Matriz Insumo-Produto de
Leontief, foi executado algoritmo de simplificação apresentado na seção 6.6.1
deste trabalho.
Como adaptação proposta para este algoritmo, para cada execução foram
atribuídos sequencialmente, e de forma amostral, valores de 1 até 10 ao
parâmetro qtd_caminhos, que representa a quantidade de melhores caminhos
para compor a rede simplificada, resultando assim em dez redes simplificadas.
A Figura 33 ilustra a quantidade de arestas simplificadas por sua respectiva
quantidade de melhores caminhos considerados como parâmetro no algoritmo,
tendo a rede completa inicialmente 4624 arestas.
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Figura 33 - Gráfico Total de Arestas Simplificadas

Fonte: (autor)
Pode-se notar que a quantidade de melhores caminhos considerados na
simplificação e a quantidade de arestas simplificadas são inversamente
proporcionais.
O algoritmo adaptado com base em Simplificação por Triangulação Estática,
considerando apenas um melhor caminho por iteração, apresentou um alto
número de podas na rede (2346), retirando aproximadamente 50,7% das arestas
da rede original, indicando assim elevado número de redundâncias na rede
completa. Já para dez melhores caminhos, foram retirados aproximadamente
6,5%, (303) arestas.
Analisando a Matriz Insumo-Produto utilizada no capítulo Desenvolvimento de
Redes, foi possível notar que os relacionamentos com maiores graus nas arestas
são os próprios auto relacionamentos, ou seja, de um setor a ele mesmo, sendo
que estes relacionamentos foram preservados nas redes simplificadas.
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7.1.2

Análise de Aderência Semântica

Para a análise de aderência são utilizados os índices Rasmussen/Hirschman,
sendo estes comparados com as medidas de graus ponderados fornecidas pelas
redes completa e simplificadas.
A análise deve considerar os índices Rasmussen/Hirschman para frente e para
trás.

7.1.2.1

Índices para frente

Para a análise de aderência dos índices para frente são utilizadas as medidas de
grau ponderado de entrada. Os setores são ordenados, de forma decrescente, de
acordo com o valor de seu grau, ou seja, o setor que possuir maior grau de
entrada, será considerado primeiro colocado na lista de importância, e assim
sucessivamente.
Após a ordenação, são comparadas as posições dos setores das redes a lista
obtida pelo índice Rasmussen/Hirschman para frente.
Para a primeira análise, foram comparadas as posições da rede completa ao
índice econômico, e foi possível notar completa compatibilidade, ou seja, as
ordens dos setores por suas relevâncias são iguais. Porém, quando analisadas as
redes simplificadas, não foram encontradas totais compatibilidades.
A Figura 34 ilustra a variação do número de arestas preservadas pelos diferentes
percentuais considerados pela variável “compatibilidade”.

76
Figura 34 - Simplificação Triangular para Frente

Fonte: (autor)
Com base na Figura 34, pode-se notar que mesmo a simplificação com maior
número de arestas há apenas 39,71% de compatibilidade com o índice
econômico, inferindo assim que a simplificação impacta na manutenção semântica
da informação.
7.1.2.2

Índices para trás

Para a análise de aderência dos índices para trás são utilizadas as medidas de
grau ponderado de saída. Assim como utilizado nos índices para frente, os setores
são ordenados, de forma decrescente, de acordo com o valor de seu grau de
saída, ou seja, o setor que possuir maior grau, será considerado primeiro colocado
na lista de importância, e assim sucessivamente.
Após a ordenação, são comparadas as posições dos setores das redes a lista
obtida pelo índice Rasmussen/Hirschman para trás.
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Os índices para trás também apresentam plena compatibilidade quando analisada
a rede completa, porém ao analisar a rede simplificada, não houve total
compatibilidade.
A Figura 35 ilustra a variação do número de arestas preservadas pelos diferentes
percentuais considerados pela variável “compatibilidade”.
Figura 35 - Simplificação Triangular para Trás

Fonte: (autor)
Com base na Figura 35, pode-se notar que mesmo a simplificação com maior
número de arestas há apenas 45,59% de compatibilidade com o índice
econômico, inferindo assim que a simplificação impacta na manutenção semântica
da informação .

78
7.2 Análise de Simplificação por Chu-Liu-Edmonds
Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir do algoritmo
baseado em Chu-Liu-Edmonds. Como descrito na seção 3.2.3, o algoritmo
proposto busca a total compatibilidade ao índice de Rasmussen/ Hirschman.

7.2.1

Compatibilidade ao Índice de Rasmussen/ Hirschman para Frente

Como apresentado na seção 6.6.2, a partir da árvore resultante da Simplificação
por Chu-Liu-Edmonds, foram adicionadas, de forma ordenada pelos maiores
pesos, as arestas da rede completa a rede simplificada. Estas adições foram
efetuadas, até a obtenção da compatibilidade desejada entre as posições de
setores da rede simplificada e o índice Rasmussen/Hirschman para frente.
A Figura 36 ilustra a variação do número de arestas inseridas pelos diferentes
percentuais considerados pela variável “compatibilidade”.
Figura 36 - Chu-Liu-Edmonds para Frente

Fonte: (autor)
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A partir da Figura 36, pode-se notar que a compatibilidade ao índice de
Rasmussen/ Hirschman é diretamente proporcional ao número total de arestas.
Para obtenção de 100% de compatibilidade, foram consideradas 4246 arestas,
representando aproximadamente 8% de simplificação da rede original (total de
4624 arestas), tendo como setor mais impactado o “Serviços domésticos”.

7.2.2

Compatibilidade ao Índice de Rasmussen/ Hirschman para Trás

Assim como a aderência ao índice Rasmussen/Hirschman para frente, foram
adicionadas, de forma ordenada pelos maiores pesos, as arestas da rede
completa à rede simplificada. Estas adições foram efetuadas, até a obtenção da
compatibilidade desejada entre as posições de setores da rede simplificada e o
índice Rasmussen/ Hirschman para trás.
A Figura 37 ilustra a variação do número de arestas inseridas pelos diferentes
percentuais considerados pela variável “compatibilidade”.
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Figura 37 - Chu-Liu-Edmonds para Trás

Fonte: (autor)
A

partir

da

Figura

37,

pode-se

notar

o

mesmo

comportamento

de

proporcionalidade ao índice para frente, a compatibilidade é diretamente
proporcional a quantidade de arestas totais. E, para obtenção de 100% de
compatibilidade,

foram

consideradas

4245

arestas,

representando

aproximadamente 8% de simplificação da rede original (total de 4624 arestas),
tendo como setor mais impactado o “Serviços domésticos”.

7.3 Considerações do Capítulo
Os resultados obtidos a partir das Simplifcações baseadas por Triangulação
Estática

e

Simplificações

baseadas

por

Chu-Liu-Edmonds

apresentaram

diferentes resultados.
O algoritmo adaptado de Simplificação por Triangulação Estática parte de uma
rede completa e faz remoções na rede, tendo então sua compatibilidade medida
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em relação aos índices de Rasmussen/ Hirschman. Os resultados para este
algoritmo apresentaram divergência semântica ao índice econômico, pois
efetuaram podas em relacionamentos com pesos significantes para o índice de
Rasmussen/ Hirschman, tanto para frente quanto para trás.
Já o algoritmo de Simplificação por Chu-Liu-Edmonds adaptado parte de uma
árvore mínima e faz adições na rede até obtenção da compatibilidade desejada
com o índice econômico. Os resultados para este algoritmo apresentaram
compatibilidade aos índices de Rasmussen/Hirschman e ainda assim removeu 8%
de arestas com menores impactos semânticos da rede.
Sendo assim, há melhores resultados para a adaptação da Simplificação de ChuLiu-Edmonds comparado a adaptação da Simplificação Triangular Estática.
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8 CONCLUSÕES
As análises apresentadas no capítulo anterior permitem concluir que a ordenação
dos setores de acordo com seu grau de entrada e saída é compatível aos índices
econômicos de Rasmussen/ Hirschman para frente e para trás.
Para a Simplificação por Triangulação Estática adaptada, foi possível verificar que
quanto maior a quantidade de melhores caminhos considerados no algoritmo de
simplificação, menor a quantidade de arestas simplificadas, criando então maior
aderência ao índices de Rasmussen/Hirschman. Apesar de ser apresentado por
Toivonen et al. (p.11, 2010) como algoritmo com menor impacto na análise
semântica dos dados, as redes simplificadas deixaram de possuir compatibilidade
aos índices de Rasmussen/Hirschman.
Já para a baseada em Simplificação de Chu-Liu-Edmonds proposto neste
trabalho, foi possível verificar que o percentual de compatibilidade é diretamente
proporcional ao número total de arestas na rede, ou seja, inversamente
proporcional ao número de podas de arestas redundantes. Mesmo considerando
100% de compatibilidade semântica aos índices de Rasmussen/Hirschman, foi
possível remover aproximadamente 8% de arestas redundantes e que possuem
baixos pesos e relevância ao índice econômico.
Pode-se então concluir que o algoritmo proposto baseado em Chu-Liu-Edmonds,
comparado ao algoritmo baseado em Simplificação por Triangulação Estática,
garante maior aderência aos índices econômicos de Rasmussen/Hirschman
utilizados como referência semântica e garante um volume interessante de
remoção de arestas redundantes.

8
8.1 Contribuições do Trabalho
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Com base nos resultados, foi possível verificar que matrizes de Leontief podem
ser modeladas a partir de redes complexas, sendo que há compatibilidade entre
as

análises

de

setores

por

grau

ponderado

e

os

índices

de

Rasmussen/Hirschman.
A partir do modelo de redes, foram aplicadas técnicas de simplificações, e as
compatibilidades semânticas das redes resultantes foram medidas, tendo como
referência os índices de Rasmussen/ Hirschman.
Foi implementado e adaptado o algoritmo de Simplificação Triangular Estática
referenciado por Toivonen et al. (p.11, 2010), permitindo a visão do
comportamento do algoritmo em ambiente econômico. A adaptação permitiu
considerar mais de um melhor caminho triangular, o que viabilizou análise de
comportamento do algoritmo de acordo com a quantidade de caminhos
selecionados.
Ainda como contribuição, foi proposta uma simplificação baseada no algoritmo de
Chu-Liu-Edmonds, que consiste inicialmente na extração de uma sub-rede,
denominada

árvore-mínima,

e

adição

de

arestas

até

a

obtenção

de

compatibilidade semântica com o índice utilizado como referência.
Como resultado final, foi possível observar o comportamento de duas técnicas
diferentes de simplificação, inferir sobre os melhores resultados e permitir uma
abordagem sistemática para a simplificação de redes a partir da matriz insumoproduto, tendo em vista que as referências encontradas utilizam apenas remoções
de relacionamentos entre setores de acordo com o menor peso encontrado.

8.2 Trabalhos Futuros
Como trabalhos futuros, pretende-se a aplicação da análise semântica das
simplificações com outros índices econômicos, complementando a visão
fornecidas pelos índices de Rasmussen Hirschman.
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De maneira complementar a este estudo, pode-se realizar uma análise
comparativa das simplificações para diferentes redes de diferentes anos
fornecidos por NEREUS(2016), analisando se há variação semântica ao longo de
diferentes séries de dados e verificando o comportamento dos algoritmos
propostos de simplificação
Há também a possibilidade de aplicação dos algoritmos adaptados em um volume
maior de dados, podendo também ser aplicados em outros contextos além do
domínio econômico.
Outro aspecto que pode ser explorado é o desenvolvimento e análises dos
algoritmos de navegação por distância, como Dijkstra, e algoritmos de árvore
mínima de espalhamento como Kruskal e Jarnik-Prim.
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Apêndice A – Algoritmo de Conversão de Vértices
public void parseCSVNodes(String source, String target) {
BufferedReader br = null;
String line = "";
String csvSplitBy = ",";
ArrayList<String> rel = new ArrayList();
try {
rel.add("id,label,timeset\n");
br = new BufferedReader(new FileReader(source));
int i=0;
String text ="";
while ((line = br.readLine()) != null) {
i++;
// csv separador
String[] aux = line.split(csvSplitBy);
text = i + "," + aux[0] + ",\n";
rel.add(text);
System.out.print(text);
}
br.close();
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (br != null) {
try {
br.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
System.out.println("Source Done");
try {
FileWriter writer = new FileWriter(target);
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for (String aux : rel){
writer.append(aux);
}
writer.close();
}
catch(IOException e)
{e.printStackTrace();}
}

Apêndice B – Algoritmo de Conversão de Arestas
public void parseCSVEdges(String source, String target) {
BufferedReader br = null;
String line = "";
String cvsSplitBy = ",";
ArrayList<String> rel = new ArrayList();
try {
rel.add("Source,Target,Type,id,label,timeset,weight\n");
br = new BufferedReader(new FileReader(source));
int i=0;
String rel_txt ="";
//iterar linhas do arquivo
while ((line = br.readLine()) != null) {
i++;
// use comma as separator
String[] calc = line.split(cvsSplitBy);
//iterar elementos da linha
for(int j=0; j<calc.length;j++){
rel_txt = i + "," + (j+1) + ",Direct," + rel.size() + ",,," +
calc[j]+'\n';
rel.add(rel_txt);
System.out.print(rel_txt);
}
}
br.close();
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (br != null) {
try {
br.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
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}
}
}
System.out.println("Source Done");
try {
FileWriter writer = new FileWriter(target);
for (String aux : rel){
writer.append(aux);
}
writer.close();
}
catch(IOException e)
{e.printStackTrace();}
}

Apêndice C – Algoritmo Java de Simplificação Triangular
package simplification;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.apache.commons.lang.math.NumberUtils;
public class IterativeTriangle {
public void simplify(String source, String targetName, String targetFolder, int
bestpathqtd) {
BufferedReader br = null;
String line = "";
String cvsSplitBy = ",";
String simplified[][] = new String[69][69];
int totalNodes = 0;
int total_simp = 0;
int iteration = 1;
double actualSum=-1;
while (iteration <= bestpathqtd) {
List<CompareNode> compareList = new ArrayList();
for (int a = 0; a < iteration; a++) {
CompareNode cn = new CompareNode();
compareList.add(cn);
}
String complete[][] = new String[69][69];
int k = 0;
int i = 0;
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int j = 0;
// Adicionando valor negativo para simplified, todos que terão
// negativos serao desconsiderados na nova matriz
for (i = 0; i < 69; i++) {
for (j = 0; j < 69; j++) {
simplified[i][j] = "-1";
}
}
try {
br = new BufferedReader(new FileReader(source));
while ((line = br.readLine()) != null) {
String[] splitted = line.split(cvsSplitBy);
if (NumberUtils.isNumber(splitted[0])) {
complete[Integer.parseInt(splitted[0])][Integer.parseInt(splitted[1])] = splitted[6];
}
}
br.close();
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (br != null) {
try {
br.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
// varre todas as linhas
for (i = 1; i < 69; i++) {
// varre todas as colunas pra definir o target
for (j = 1; j < 69; j++) {
// verifica se o destino da linha não é o mesmo na
coluna
if (i != j) {
// varre as linhas pra definir as arestas
for (k = 1; k < 69; k++) {
// NÃO PERMITINDO AUTO
RELACIONAMENTO k!=i
if (k != j && k != i) {
int z = 0;
boolean finished = false;
while (z < iteration &&
finished == false) {
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actualSum
Double.parseDouble(complete[i][k]) + Double.parseDouble(complete[k][j]);
if
(actualSum
compareList.get(z).getBigger()) {

=
>

CompareNode cnloop = new CompareNode(actualSum, i, k, j);
compareList.set(z, cnloop);
finished

=

true;
}
z++;
}
z=0;
actualSum=-1;
}
else {
simplified[i][i] = complete[i][i];
}
}
int l = 0;
while (l < iteration) {
if (compareList.get(l).getBigger() >
0) {
simplified[compareList.get(l).getNode_origin()][compareList.get(l)
.getNode_middle()] =
complete[compareList.get(l).getNode_origin()][compareList
.get(l).getNode_middle()];
simplified[compareList.get(l).getNode_middle()][compareList.get(l)
.getNode_final()]
complete[compareList.get(l).getNode_middle()][compareList
.get(l).getNode_final()];
}
l++;
}
for (int a = 0; a < iteration; a++) {
CompareNode
cn
=
CompareNode();
compareList.set(a, cn);
}
}
}
}
FileWriter writer;

=

new
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try {
writer = new FileWriter(targetFolder + "bestQdty-" +
iteration + targetName);
for (i = 1; i < 69; i++) {
for (j = 1; j < 69; j++) {
totalNodes = totalNodes + 1;
if (Double.parseDouble(simplified[i][j]) >= 0)
{
total_simp = total_simp + 1;
writer.append(i + "," + j + ",Direct," +
total_simp + ",,," + (simplified[i][j]) + '\n');
}
}
}
writer.close();
} catch (IOException e1) {
// TODO Auto-generated catch block
e1.printStackTrace();
}
double percent= total_simp/totalNodes;
System.out.println("Total: " + totalNodes + " Total Simplificado : "
+ total_simp + " % mantido: " + String.valueOf(percent));
iteration++;
totalNodes=0;
total_simp=0;
}
System.out.println("Done");
}
}
package simplification;
public class CompareNode {
private double bigger=0;
private int node_origin = 0;
private int node_middle = 0;
private int node_final=0;
public CompareNode() {
super();
this.bigger = -1;
this.node_origin = -1;
this.node_middle = -1;
this.node_final = -1;
}
public CompareNode(double bigger, int node_origin, int node_middle, int
node_final){
super();
this.bigger=bigger;
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this.node_origin = node_origin;
this.node_middle= node_middle;
this.node_final = node_final;
}
public double getBigger() {
return bigger;
}
public void setBigger(double bigger) {
this.bigger = bigger;
}
public int getNode_origin() {
return node_origin;
}
public void setNode_origin(int node_origin) {
this.node_origin = node_origin;
}
public int getNode_middle() {
return node_middle;
}
public void setNode_middle(int node_middle) {
this.node_middle = node_middle;
}
public int getNode_final() {
return node_final;
}
public void setNode_final(int node_final) {
this.node_final = node_final;
}
}
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Apêndice D – Algoritmo Java de Chu-Liu-Edmonds
package simplification;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.apache.commons.lang.math.NumberUtils;
public class MaxCostEdmonds {
private List<Edge> edgeList;
private List<Edge> autoEdges;
public MaxCostEdmonds(String source) {
// TODO Auto-generated method stub
BufferedReader br = null;
String line = "";
String cvsSplitBy = ",";
this.edgeList = new ArrayList<Edge>();
this.autoEdges = new ArrayList<Edge>();
try {
br = new BufferedReader(new FileReader(source));
while ((line = br.readLine()) != null) {
String[] splitted = line.split(cvsSplitBy);
if (NumberUtils.isNumber(splitted[0])) {
//remover auto relacionamentos
if(Integer.parseInt(splitted[0]) != Integer.parseInt(splitted[1])){
Edge edge = new Edge(splitted[0], splitted[1],
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Double.parseDouble(splitted[6])*-1);
this.edgeList.add(edge);
}
else{
Edge auto = new Edge(splitted[0], splitted[1],
Double.parseDouble(splitted[6])*-1);
this.autoEdges.add(auto);
}
}
}
br.close();
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (br != null) {
try {
br.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
}
public List<Edge> subtractWeights(List<Edge> complete){
List<Edge> subtracted = new ArrayList<Edge>();
Map<String,Double> nodesMinimum = new HashMap<String,Double>();// Cria uma tabela
hash
for(int i=0; i< complete.size(); i++){
//se o valor atual do array for menor que o contido no hash ou hash não possui a
chave
if(nodesMinimum.containsKey(String.valueOf(complete.get(i).getTarget()))){
if(nodesMinimum.get(String.valueOf(complete.get(i).getTarget()))
complete.get(i).getWeight()){
//adiciona na hash o novo menor valor
nodesMinimum.put(String.valueOf(complete.get(i).getTarget()),
complete.get(i).getWeight());
}
}
else{
nodesMinimum.put(String.valueOf(complete.get(i).getTarget()),
complete.get(i).getWeight());
}
}
for(int i=0; i< complete.size(); i++){
//para cada valor presente na List, subtrai o menor valor relativo da hash
Edge e = new Edge(complete.get(i).getOrigin(), complete.get(i).getTarget(),
complete.get(i).getWeight()-

>
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nodesMinimum.get(String.valueOf(complete.get(i).getTarget())));
//adiciona o valor calculo a nova lista e retorna a nova lista
subtracted.add(e);
}
return subtracted;
}
public List<SuperNode> returnSuperNode(List<Edge> tree){
List<SuperNode> superNode = new ArrayList<SuperNode>();
List<Edge> zerovalue_nodes = new ArrayList<Edge>();
int supernode_name = -1;
for(int i=0; i< tree.size(); i++){
//valor igual a zero indica menor aresta e possivel elemento do supernode
if( tree.get(i).getWeight()==0){
//System.out.println("Origem: " + tree.get(i).getOrigin() + " Destino: " +
tree.get(i).getTarget());
zerovalue_nodes.add(tree.get(i));
}
//verificando se já há supernodes na rede para dar nome as novas sn com valor
negativo
if(Integer.parseInt(tree.get(i).getOrigin())<=supernode_name
||
Integer.parseInt(tree.get(i).getTarget())<=supernode_name){
supernode_name--;
}
}
for(int i=0;i<zerovalue_nodes.size();i++){
}
int i=0;
boolean hasNext=false;
while(i< zerovalue_nodes.size()){
for(int j=0; (j< zerovalue_nodes.size() && !hasNext);j++){
if((Integer.parseInt(zerovalue_nodes.get(i).getTarget())
==
Integer.parseInt(zerovalue_nodes.get(j).getOrigin())) && i!=j){
hasNext=true;
}
}
if(hasNext){
i++;
}
else{
zerovalue_nodes.remove(i);
i=0;
}
hasNext=false;
}
for(int j=0; j< zerovalue_nodes.size();j++){
superNode.add(new
zerovalue_nodes.get(j)));
}

SuperNode(String.valueOf(supernode_name),
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return superNode;
}
//Trocar as arestas destinos
public List<Edge> replaceSuperNode(List<Edge> tree, List<SuperNode> supernode){
List<Edge> replacedtree = new ArrayList<Edge>();
for(int i=0; i< tree.size();i++){
String superorigin = "";
String supertarget = "";
for(int j=0; j< supernode.size(); j++){
if(Integer.parseInt(tree.get(i).getOrigin())==
Integer.parseInt(supernode.get(j).getEdgeOrigin())) superorigin = supernode.get(j).getName();
if(Integer.parseInt(tree.get(i).getTarget())==
Integer.parseInt(supernode.get(j).getEdgeOrigin())) supertarget = supernode.get(j).getName();
}
Edge
e
=
new
Edge(tree.get(i).getOrigin(),
tree.get(i).getTarget(),
tree.get(i).getWeight());
if(superorigin!=""){
e.setOrigin(superorigin);
}
if(supertarget!=""){
e.setTarget(supertarget);
}
//Não adicionar de supernode para supernode
if((superorigin=="") || (supertarget=="")) replacedtree.add(e);
}
return replacedtree;
}
public List<Edge> simplify(List<Edge> tree){
//subtrai as arestas com os menores destinos para o vértice
List<Edge> subtracted = this.subtractWeights(tree);
//verifica e retorna os supernodes
List<SuperNode> supernode = this.returnSuperNode(subtracted);
// se não tem arborescencia
if(supernode.size()>0){
// troca os ciclos por um supernode
List<Edge> replaced_tree = this.replaceSuperNode(subtracted, supernode);
//chamada recursiva, utilizando o supernode
List<Edge> simplified = this.simplify(replaced_tree);
int i=0;
//retira as redundancias
for(int z=0;z< supernode.size();z++){
simplified.add(supernode.get(z).getEdge());
}
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while(i< simplified.size()){
if(Integer.parseInt(simplified.get(i).getTarget()) <0){
for(int j=0;j<supernode.size();j++){
if(Integer.parseInt(supernode.get(j).getName())
==
Integer.parseInt(simplified.get(i).getTarget())){
int k=0;
while(k<subtracted.size()){
if(Integer.parseInt(simplified.get(i).getOrigin())
== Integer.parseInt(subtracted.get(k).getOrigin())&&
Integer.parseInt(supernode.get(j).getEdgeTarget())
Integer.parseInt(subtracted.get(k).getTarget())){
simplified.get(i).setTarget(subtracted.get(k).getTarget());
}
k++;
}
}
}
}
if(Integer.parseInt(simplified.get(i).getOrigin()) <0){
for(int j=0;j<supernode.size();j++){
if(Integer.parseInt(supernode.get(j).getName())
Integer.parseInt(simplified.get(i).getOrigin())){
int k=0;
while(k<subtracted.size()){

==

==

if(Integer.parseInt(supernode.get(j).getEdgeOrigin())
==
Integer.parseInt(subtracted.get(k).getOrigin())&&
Integer.parseInt(simplified.get(i).getTarget()) ==
Integer.parseInt(subtracted.get(k).getTarget()))
simplified.get(i).setOrigin(subtracted.get(k).getOrigin());
k++;
}
}
}
}
i++;
}
int k=0;
while(k<simplified.size()){
boolean hasBigger = false;
boolean hasDuplicated = false;
double bigger = simplified.get(k).getWeight();
for(int z=0;z< simplified.size();z++){
if(simplified.get(z).getWeight()>bigger &&
(Integer.parseInt(simplified.get(k).getTarget())
Integer.parseInt(simplified.get(z).getTarget()))){
hasBigger = true;

==
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bigger = simplified.get(z).getWeight();
}
if(Integer.parseInt(simplified.get(k).getOrigin())
Integer.parseInt(simplified.get(z).getOrigin())&&
Integer.parseInt(simplified.get(k).getTarget())
Integer.parseInt(simplified.get(z).getTarget()) && k!=z
){
hasDuplicated = true;
}
}
if(hasBigger || hasDuplicated){
simplified.remove(k);
k=0;
}
else k++;
}
for(int m=0;m<simplified.size();m++){
for(int n=0; n< tree.size();n++){
if(
Integer.parseInt(simplified.get(m).getOrigin())
Integer.parseInt(tree.get(n).getOrigin()) &&
Integer.parseInt(simplified.get(m).getTarget())
Integer.parseInt(tree.get(n).getTarget())
){
simplified.get(m).setWeight(tree.get(n).getWeight());
}
}
}
return simplified;
}
else{
int m=0;
while(m<tree.size()){
double lowest_weight=tree.get(m).getWeight();
int n=0;
while(n<tree.size()){
if(m!=n
&&
Integer.parseInt(tree.get(m).getTarget())
Integer.parseInt(tree.get(n).getTarget())){
if(tree.get(n).getWeight()< lowest_weight){
lowest_weight = tree.get(n).getWeight();
n++;
}
else{
tree.remove(n);
n=0;
m=0;
}
}
else{

==
==

==
==

==
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n++;
}
}
m++;
}
return tree;
}
}
public void printList(List<Edge> printList, String listname){
System.out.println("===== PRINTING LIST " + listname.toUpperCase() + " =====");
for(int i=0; i<printList.size();i++){
System.out.println(
"Origem: " + printList.get(i).getOrigin() +
" Destino: " + printList.get(i).getTarget() +
" Peso: " + printList.get(i).getWeight());
}
}
public boolean compareEdges(int compare_tree, int compare_simplified, List<SuperNode>
supernode){
if(compare_simplified >= 0){
if(compare_tree == compare_simplified) return true;
else return false;
}
else{
boolean found_in_supernode = false;
for(int i=0; i< supernode.size();i++){
if(compare_simplified == Integer.parseInt(supernode.get(i).getName()) &&
compare_tree == Integer.parseInt(supernode.get(i).getEdgeOrigin()))
found_in_supernode=true;
}
return found_in_supernode;
}
}
public List<Edge> getEdgeList(){
return this.edgeList;
}
public void writeFile(String targetName, String targetFolder, List<Edge> simplified) {
try {
FileWriter writer = new FileWriter(targetFolder + targetName);
BufferedWriter bw = new BufferedWriter(writer);
writer.append("Source,Target,Type,id,label,timeset,weight"+ '\n');
for (int i = 0; i < simplified.size(); i++) {
bw.write(simplified.get(i).getOrigin() + "," + simplified.get(i).getTarget() +
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",Direct,"
+ (i + 1) + ",,," + simplified.get(i).getWeight() + '\n');
}
bw.close();
writer.close();
System.out.println("Done File writing " + simplified.size());
} catch (IOException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}
public List<Edge> addNewElement(List<Edge> simplified){
boolean added = false;
boolean repeated = false;
for (int i = 0; i < this.edgeList.size() && added==false; i++) {
for (int j = 0; j < simplified.size(); j++) {
if((Integer.parseInt(edgeList.get(i).getOrigin())
Integer.parseInt(simplified.get(j).getOrigin())) &&
(Integer.parseInt(this.edgeList.get(i).getTarget())
Integer.parseInt(simplified.get(j).getTarget()))){
repeated = true;
}
}
if(added == false && repeated ==false){
simplified.add(this.edgeList.get(i));
this.edgeList.remove(i);
added=true;
//System.out.println(this.edgeList.get(i).getOrigin()
this.edgeList.get(i).getTarget());
}
repeated = false;

==
==

+

"

"

+

}
return simplified;
}
public List<RasmussenElement> getCompareInDegreeList(List<Edge> simplified){
List<RasmussenElement> indegreeList = new ArrayList<RasmussenElement>();
boolean added = false;
for (int i = 0; i < simplified.size(); i++) {
for (int j = 0; j < indegreeList.size(); j++) {
if(Integer.parseInt(simplified.get(i).getTarget())
indegreeList.get(j).getIndex()){
indegreeList.get(j).setWeight(indegreeList.get(j).getWeight()
simplified.get(i).getWeight());
added = true;
}
}
if(!added){
RasmussenElement
re
=

==
+

new
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RasmussenElement(Integer.parseInt(simplified.get(i).getTarget()), simplified.get(i).getWeight());
indegreeList.add(re);
}
added = false;
}
Collections.sort(indegreeList, new Comparator<RasmussenElement>() {
public int compare(RasmussenElement ras1, RasmussenElement ras2) {
return ras1.weight.compareTo(ras2.weight);
}
});
Collections.reverse(indegreeList);
return indegreeList;
}
public List<RasmussenElement> getCompareOutDegreeList(List<Edge> simplified){
List<RasmussenElement> outdegreeList = new ArrayList<RasmussenElement>();
boolean added = false;
for (int i = 0; i < simplified.size(); i++) {
for (int j = 0; j < outdegreeList.size(); j++) {
if(Integer.parseInt(simplified.get(i).getOrigin())
outdegreeList.get(j).getIndex()){
outdegreeList.get(j).setWeight(outdegreeList.get(j).getWeight()
simplified.get(i).getWeight());
added = true;
}
}
if(!added){
RasmussenElement
re
=
RasmussenElement(Integer.parseInt(simplified.get(i).getOrigin()), simplified.get(i).getWeight());
outdegreeList.add(re);
}
added = false;
}
Collections.sort(outdegreeList, new Comparator<RasmussenElement>() {
public int compare(RasmussenElement ras1, RasmussenElement ras2) {
return ras1.weight.compareTo(ras2.weight);
}
});
Collections.reverse(outdegreeList);
return outdegreeList;
}
public int countSimplifiedGraph(List<Edge> simplified){
return simplified.size();
}

==
+
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public int countCompleteGraph(){
return this.edgeList.size();
}
public void invertEdgesValues(){
this.addAutoEdges();
for(int i=0; i< this.edgeList.size();i++){
this.edgeList.get(i).setWeight(this.edgeList.get(i).getWeight()*-1);
}
Collections.sort(this.edgeList, new Comparator<Edge>() {
public int compare(Edge node1, Edge node2) {
return node1.getWeight().compareTo(node2.getWeight());
}
});
Collections.reverse(this.edgeList);
}
public void addAutoEdges(){
for(int i=0;i<this.autoEdges.size();i++){
this.edgeList.add(this.autoEdges.get(i));
}
}
}
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Anexo A – Lista de Setores da Matriz Insumo Produto Brasil 2013
1. Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita;
2. Pecuária, inclusive o apoio à pecuária;
3. Produção florestal; pesca e aquicultura;
4. Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos;
5. Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio;
6. Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração;
7. Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos;
8. Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca;
9. Fabricação e refino de açúcar;
10. Outros produtos alimentares;
11. Fabricação de bebidas;
12. Fabricação de produtos do fumo;
13. Fabricação de produtos têxteis;
14. Confecção de artefatos do vestuário e acessórios;
15. Fabricação de calçados e de artefatos de couro;
16. Fabricação de produtos da madeira;
17. Fabricação de celulose, papel e produtos de papel;
18. Impressão e reprodução de gravações;
19. Refino de petróleo e coquerias;
20. Fabricação de biocombustíveis;
21. Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros;
22. Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos;
23. Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal;
24. Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos;
25. Fabricação de produtos de borracha e de material plástico;
26. Fabricação de produtos de minerais não-metálicos;
27. Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura;
28. Metalurgia de metais não-ferosos e a fundição de metais;
29. Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos;
30. Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos;
31. Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos;
32. Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos;
33. Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças;
34. Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores;
35. Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores;
36. Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas;
37. Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos;
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38. Energia elétrica, gás natural e outras utilidades;
39. Água, esgoto e gestão de resíduos;
40. Construção;
41. Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas;
42. Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores;
43. Transporte terrestre;
44. Transporte aquaviário;
45. Transporte aéreo;
46. Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio;
47. Alojamento;
48. Alimentação;
49. Edição e edição integrada à impressão;
50. Atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e imagem;
51. Telecomunicações;
52. Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação;
53. Intermediação financeira, seguros e previdência complementar;
54. Atividades imobiliárias;
55. Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas;
56. Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D;
57. Outras atividades profissionais, científicas e técnicas;
58. Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual;
59. Outras atividades administrativas e serviços complementares;
60. Atividades de vigilância, segurança e investigação;
61. Administração pública, defesa e seguridade social;
62. Educação pública;
63. Educação privada;
64. Saúde pública;
65. Saúde privada;
66. Atividades artísticas, criativas e de espetáculos;
67. Organizações associativas e outros serviços pessoais;
68. Serviços domésticos;

(NEREUS, 2016)

