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RESUMO

A carreira profissional corresponde à jornada de um indivíduo pelo trabalho, sendo
impactada diretamente pela cultura, formação e interesses pessoais. As movimentações
de carreira representam passagens entre diferentes trabalhos (por exemplo, empresas ou
cargos) e invariavelmente geram expectativas e angústias nos profissionais. A VAGAS.com
é uma das principais empresas de recrutamento on-line do Brasil, possuindo o histórico
de movimentação de carreira de mais de 10 milhões de brasileiros em mais de 7 mil
cargos diferentes. A empresa criou um serviço gratuito, denominado Mapa de Carreiras
(MCar), que exibe as principais trajetórias profissionais do mercado obtidas a partir de
dados informados nos currículos cadastrados. Esse projeto de pesquisa utiliza uma área
do conhecimento que vem se desenvolvendo muito ao longo das duas últimas décadas,
denominada Ciência de Redes, para realizar um estudo analítico sobre o MCar. O MCar é
uma rede complexa direcionada e ponderada, na qual os nós representam as ocupações
profissionais e os arcos indicam a quantidade de pessoas que percorreram o caminho entre
cada par de ocupações. Nesse contexto essa dissertação propõe identificar o comportamento
resultante das movimentações profissionais de cada indivíduo.

Palavras-chave: redes, grafos, carreira, ocupações

i



ABSTRACT

The professional career is the personal journey through work, and it is affected by culture,
education and personal interests. Career movements mean passing through different
jobs (for example, companies or positions) and they create expectations and anxiety.
VAGAS.com is one of the leading online recruitment companies in Brazil; it has the
professional background of more than 10 millions Brazilians in more than 7 thousands
different positions. The company created a free service, called Career Map (MCar), which
shows the main professional paths obtained from data informed in the curricula hold by
the company. This research uses a recent area of research, called Network Science, to make
an analytical study of the MCar. The MCar is a directed weighted complex network where
the nodes are professional occupations, and the arcs are the number of people moving
through them. In this context, this thesis proposes to identify the resulting behavior of
the professional movements.

Palavras-chave: network, graph, career, occupation
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo da vida profissional é comum para o indivíduo passar por diversas movimenta-

ções na carreira. Um estudante de engenharia pode iniciar como Trainee em uma empresa

e progredir para Engenheiro, Supervisor de Obras e Diretor de Engenharia. Na área de

computação é possível ver um Programador se tornar Analista-Programador, Coordenador

de Desenvolvimento, Gerente de Projetos, chegando a Diretor. Esses são casos em que a

movimentação de carreira segue um padrão mais tradicional de progressão baseado no

plano de carreira de uma organização. Por outro lado, há situações extremas de transições

de carreira nas quais um Analista-Programador resolve se tornar um Chef de Cozinha ou

um Eletricista Industrial passa a atuar como Web Designer. Em qualquer um dos casos,

as movimentações de carreira são sempre uma etapa de grande relevância profissional e

que, ao mesmo tempo, podem causar estresse, insegurança e alguns desconfortos pelos

novos desafios que surgirão.

Enquanto que cada trajetória profissional é particular de cada indivíduo, espera-se

que a soma de todas as trajetórias revele um certo comportamento compartilhado. Esse

comportamento é estudado por modelos de movimentação profissional como os da Carreira

Proteana (HALL, 2004) e Carreira sem Fronteiras (ARTHUR, 1994).

Esses modelos advogam um distanciamento das carreiras ditadas pelo organograma

das empresas em favor de trajetórias com foco maior no indivíduo (BENDASSOLLI, 2009).

A Carreira Proteana coloca o indivíduo, e não as organizações, como protagonista da

trajetória profissional, onde seus valores são usados na decisão dos próximos passos e

o sucesso é subjetivo e medido pela satisfação pessoal (HALL, 2004). A Carreira sem

Fronteiras, por sua vez, acontece quando a trajetória se faz independente das organizações

ou hierarquias. Essas carreiras são caracterizadas por passagens por múltiplas empresas

ou mudanças na especialidade do indivíduo (ARTHUR, 1994).

No entanto, o movimento de uma pessoa entre ocupações profissionais não é simples.

A capacitação do indivíduo, a atratividade da nova ocupação e o próprio conhecimento de

que uma transição é possível a tornam mais fácil ou difícil para os profissionais. Quando

essa transição é percebida como uma barreira por um número suficiente de pessoas, surge

uma Fronteira de Carreira (GUNZ; PEIPERL; TZABBAR, 2007).
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Enquanto os modelos acima recorrem a observações empíricas, eles naturalmente

se baseiam em modelos comportamentais para oferecer explicações sobre os fenômenos

observados e para serem usadas como base para entender o futuro. Seguindo uma linha

diversa, essa dissertação propõe uma análise exploratória sobre a movimentação. Enquanto

a abordagem dessa pesquisa não é capaz de explicar as motivações para o que é observado,

ela permite identificar claramente seu comportamento coletivo e oferece bases sólidas para

previsão de comportamentos futuros.

Essa dissertação utiliza um banco de dados real com 26 milhões de experiências

profissionais (VAGAS Tecnologia, 2014), modelos de redes (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016)

e técnicas de detecção de comunidades (ROSVALL; AXELSSON; BERGSTROM, 2009;

EDLER et al., 2017) para encontrar os comportamentos no mercado de trabalho brasileiro,

discutir e entender sua estrutura.

Modelando o problema como um grafo e usando as técnicas de Ciência de Redes,

o estudo identifica que as movimentações profissionais formam uma Rede sem Escala,

predizendo um comportamento muito claro para a formação da rede. Segundo esse modelo,

é esperado que novas ocupações troquem profissionais com outras que já são “populares”

em vez de ocupações específicas baseadas em outros critérios.

O estudo também revela onde estão as fronteiras de carreira e propõe o conceito de Ilha

Ocupacional para caracterizá-lo. O termo sugere que esses grupos não são formados por

alguma característica intrínseca comum entre seus membros, mas sim pelo distanciamento

dos outros membros, como proposto por Abbott (1995). Isso significa que as ilhas são

uma função da dificuldade da movimentação profissional inter-ilhas e da facilidade de

movimentação intra-ilha, independentemente de atributos derivados de seu conteúdo ou

significado.

Explorando esse conceito, o trabalho propõe e caracteriza a topologia das ilhas ocupa-

cionais e propõe o conceito de Polos Ocupacionais como ocupações que possuem papel

crucial na estrutura. A topologia encontrada na maior parte das ilhas tende a um formato

estrelado, sugerindo que a atuação nos polos afeta a ilha como um todo.

O estudo prossegue analisando a composição das ilhas e apresenta insights sobre sua

estrutura. O resultado obtido pode ser usado para o refinamento de teorias sobre carreira,

como uma classificação natural para as ocupações baseada na movimentação profissional
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ou como subsídio para o planejamento de carreiras.

A presença de uma ilha gigante nos resultados fornece indícios que suportam o modelo

de carreira sem fronteiras, ao mesmo tempo em que indica que ela não abrange todos os

segmentos profissionais.

Como essa pesquisa é baseada somente nos dados encontrados nos currículos, não é

possível responder o que motiva os profissionais nos comportamentos observados, mas

independentemente da motivação, é possível afirmar que o comportamento ocorre. Um

estudo dos porquês e das motivações necessita de um aprofundamento psicológico e

sociológico que essa pesquisa é incapaz de atingir. Por outro lado, futuros trabalhos nesse

sentido podem se apoiar nos resultados aqui obtidos para expandir a compreensão desses

comportamentos.

Existem diversas pesquisas sobre movimentação profissional, principalmente sobre os

fatores que motivam a mudança, como os expostos por Ng et al. (2007). Porém, nenhum

trabalho pôde ser encontrado analisando redes profissionais sob a ótica da Ciência de

Redes, tornado-se outro ponto onde esse trabalho possui contribuições.

Como contribuição final, a movimentação de profissionais é um ponto de interesse

para pessoas, empresas e governo. Pessoas desejam saber onde podem chegar, empresas

se interessam pela contratação e evolução de seus colaboradores e o setor público traça

planos para suprir mão de obra onde ela é insuficiente ou criar oportunidades de trabalho

onde ela é abundante. A pesquisa presente traz uma maior compreensão sobre como essa

movimentação ocorre e quais sua limitações.

1.1 Objetivos Gerais e Específicos

Esse trabalho tem como objetivo aumentar a compreensão sobre o mercado de trabalho

brasileiro analisando a movimentação de profissionais em suas carreiras utilizando técnicas

de Ciência de Redes.

Em específico, a pesquisa identifica que a rede de movimentações profissionais é uma

rede sem escala, ou seja, ela possui ocupações que agem como hubs na rede e é formada

através dos processos de crescimento e conexão preferencial descritos inicialmente por

Barabási e Albert (1999).
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Dando prosseguimento à análise, a rede é particionada em comunidades com o intuito

de encontrar Fronteiras de Carreiras (GUNZ; PEIPERL; TZABBAR, 2007) nas trajetórias

profissionais dos brasileiros. Nesse processo, identifica-se uma topologia predominante nos

resultados, o que leva os autores a proporem os conceitos de Polos e Ilhas Ocupacionais.

A análise estatística e matemática da rede não é capaz de responder perguntas de

cunho social e psicológico, como “por que os profissionais se movimentam em um processo

de conexão preferencial” ou “por que existem polos ocupacionais”, mas ele pode afirmar

que essas características estão presentes e fornecem uma base quantitativa para futuras

pesquisas.

1.2 Organização do Documento

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos de forma a apresentar os conceitos

básicos necessários à compreensão do texto e o estudo sobre as carreiras.

O Capítulo 2 traz uma discussão sobre a sequência de ocupações profissionais de um

indivíduo e introduz conceitos relevantes sobre carreiras que embasam a pesquisa. Nesse

capítulo também é introduzido o Mapa de Carreiras como a estrutura base para a análise

das carreiras brasileiras e seu processo construtivo é detalhado.

O Capítulo 3 apresenta as bases teóricas da Ciência de Redes necessárias para esse

trabalho. É dada particular atenção ao método de identificação da propriedade livre de

escala em redes reais e a métodos de detecção de comunidades.

O Capítulo 4 combina os dados, conceitos e técnicas apresentados e propostos para

caracterizar o MCar, identificar as fronteiras de carreira e analisar a topologia das ilhas

resultantes.

Finalmente, O Capítulo 5 discorre sobre os resultados encontrados na pesquisa e sugere

possíveis usos para eles, bem como possibilidades de trabalhos futuros.
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2 O MAPA DE CARREIRAS

O objeto de estudo dessa dissertação é a movimentação de um indivíduo por uma

sequência de ocupações, ou seja, a carreira profissional. Para que a pesquisa seja compre-

endida é necessário introduzir um conjunto de conceitos associados à carreira, além de

uma estrutura que permita organizar e analisar essas movimentações. O presente capítulo

introduz conceitos associados a carreiras (Seção 2.1), descreve o Mapa de Carreiras como

uma estrutura relevante à investigação sobre movimentação profissional (Seção 2), e detalha

o processo de construção do Mapa de Carreiras (Seção 2.3).

2.1 Conceitos sobre Carreiras

Segundo Arthur, Hall e Lawrence (1989), carreira é “uma sequência evolutiva da

experiência profissional de uma pessoa no tempo”1. Apesar das discussões sobre as

mudanças nos modelos de carreira, passando de um modelo linear e centrado na organização

para um modelo centrado no indivíduo, as definições de carreira são frequentemente

associadas à progressão profissional do indivíduo (BARUCH, 2004; SULLIVAN; BARUCH,

2009; BENDASSOLLI, 2009).

Nesse contexto surge o conceito central de ocupação, que está associado à atividade

profissional. A maior parte dessas ocupações são profissões remuneradas, tais como Babá

ou Arquiteto. Entretanto, algumas delas aparecem como atividade principal de uma pessoa,

mas não são necessariamente uma profissão, tais como Mestrando, Enfermeiranda ou

Voluntário.

Nesse estudo, usam-se livremente os termos “ocupação” e “profissão” como sinônimos,

ainda que não possuam o mesmo significado preciso. O termo ocupação possui o significado

mais adequado para o trabalho, mas por questões de fluidez do texto, opta-se pelo uso de

profissão esporadicamente.

Definição 2.1. Uma ocupação corresponde à atividade profissional de um indivíduo,

podendo ser remunerada ou não.
1No original: “an evolving sequence of person’s work experience over time”.
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O processo de mudança entre ocupações é chamado de movimentação e uma sequência

de movimentações leva ao conceito de carreira.

Definição 2.2. Carreira é a sequência de ocupações pela qual um indivíduo passa em

sua vida profissional.

Essa definição é similar à de Arthur, Hall e Lawrence (1989), porém, limita sua

abrangência e a torna mais concreta. Isso permite uma análise menos subjetiva, uma vez que

ocupações profissionais podem ser extraídas de currículos e analisadas quantitativamente.

No entanto, ela se torna mais limitada, já que essa definição exclui aspectos psicológicos

ou sociais.

Essa pesquisa empresta o conceito de fronteiras de carreira (career boundaries) descrito

por Gunz, Peiperl e Tzabbar (2007) para dar significado ao trabalho.

Definição 2.3. As fronteiras de carreiras são pontos entre ocupações onde os profis-

sionais raramente se movimentam (GUNZ; PEIPERL; TZABBAR, 2007).

A fronteira de carreira significa que uma mudança entre ocupações nem sempre pode

ser realizada livremente. Por exemplo, um profissional precisa de graduação especializada

antes de poder se mover da ocupação de Auxiliar de Jardinagem para Médico, por outro

lado, a barreira para o mesmo profissional exercer a ocupação de Jardineiro se limita à

experiência. É possível perceber que as barreiras não são simétricas, em tempos de crise

econômica é mais simples para um Engenheiro tornar-se um Corretor de Imóveis do que o

contrário.

As barreiras também não se limitam ao conhecimento, quaisquer dificuldades na

movimentação podem criar fronteiras. Por exemplo, alguém morando em um grande centro

urbano dificilmente exerceria a ocupação de Agricultor sem mover-se para o campo. Um

Diretor Financeiro precisaria adequar seu padrão de vida antes de uma transição para

uma ocupação com ganhos mais modestos. Uma profissão que está desaparecendo, como

Contínuo, possui barreiras mais altas do que uma nascendo, como Analista de Experiência

do Usuário.

Um dos pontos principais desse trabalho está na argumentação de Gunz, Peiperl e

Tzabbar (2007) sobre como uma fronteira subjetiva se torna objetiva. Em sua argumentação
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as fronteiras de carreira são subjetivas e pessoais, onde cada um tem para si quais transições

podem ser feitas em sua própria carreira. No entanto, elas se tornam objetivas quando

um número suficientemente grande de pessoas possui a mesma compreensão sobre essas

transições, a ponto dela ser perceptível em um nível macroscópico. Dessa maneira, as

fronteiras de carreira são definidas objetivamente quando uma quantidade suficiente de

pessoas entra em consenso sobre quais são as transições incomuns.

Partindo desse pressuposto, a identificação de trajetórias comuns e incomuns é condição

suficiente e necessária para a detecção de fronteiras entre carreiras. Suficiente, pois a própria

definição de fronteira é dependente da identificação do que são transições “incomuns”.

Necessária, pois não existem fronteiras objetivamente definidas sem o consenso.

Essas fronteiras isolam algumas ocupações das outras, criando um grupo coeso pelo

distanciamento dos outros grupos e não por alguma característica intrínseca. Ou seja,

a fronteira define o grupo, e não o contrário (GUNZ; PEIPERL; TZABBAR, 2007;

ABBOTT, 1995). No presente trabalho esses aglomerados de ocupações são chamados

ilhas de ocupações ou ilhas ocupacionais, refletindo a facilidade de movimentação dentro

de suas fronteiras e o distanciamento dos outros grupos.

Definição 2.4. As ilhas de ocupações, ou ilhas ocupacionais, são aglomerados

coesos de ocupações, cuja movimentação interna à ilha (intra-ilha) é mais fácil do que a

movimentação inter-ilhas.

Como será visto a seguir, as ocupações serão representadas por nós em um grafo,

enquanto as conexões trarão informações sobre as transições entre ocupações. Neste tipo

de representação, outro conceito central introduzido para o desenvolvimento da pesquisa é

o de polos ocupacionais.

Definição 2.5. Polos ocupacionais são ocupações dentro de uma ilha por onde passa

o maior fluxo de profissionais.

Dada a topologia em formato de estrela encontrada nas ilhas, é esperado que per-

turbações nesses nós, como aumento ou diminuição no fluxo de profissionais, afetem a

rede como um todo e que sua eliminação cause o esfacelamento da ilha. Ou seja, os polos

ocupacionais são os principais responsáveis por manter a ilha coesa.
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2.2 O Mapa de Carreiras (MCar)

Figura 2.1: Recorte parcial do MCar focando uma ocupação.

Fonte: Mapa de Carreiras

O Mapa de Carreiras (MCar) traz o resumo da trajetória profissional de cerca de

10 milhões de pessoas e uma de suas manifestações pode ser vista no site http://www.

vagas.com.br/mapa-de-carreiras (Figura 2.1). Internamente, essas informações estão

armazenadas em um grafo e são periodicamente atualizadas.

Os vértices possuem diversos atributos que são resumos estatísticos daquela ocupação,

tais como a distribuição salarial, a distribuição do tempo de permanência em uma ocupação,

entre outras detalhadas mais a frente.

As arestas que conectam as ocupações representam movimentações entre elas, ou seja,

o fluxo de pessoas que exercia uma certa ocupação e passou a exercer outra. A Figura 2.2

exibe as arestas a partir da ocupação Médico do Trabalho, como exibidas pelo site do Mapa

da Carreiras.

É importante esclarecer que a visualização observada no site do Mapa da Carreiras foi

construída para permitir uma navegação simplificada para o usuário. Para essa pesquisa,

os dados utilizados são os mesmos, mas em formatos mais adequados ao projeto. Por

exemplo, o equivalente da Figura 2.2 utilizada para análise exploratória pode ser vista na

Figura 2.3. Nela, é possível observar ocupações que não estão diretamente relacionadas a

Médico do Trabalho, mas que estão no mesmo agrupamento, como Médico Plantonista.

O grafo do MCar é direcionado e, portanto, o fluxo de profissionais entre ocupações

possui uma direção específica, mas é comum que existam movimentações em ambos os

sentidos entre duas ocupações. Esse movimento é representado por duas arestas diferentes,
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Figura 2.2: Ocupações diretamente relacionadas a Médico do Trabalho

Fonte: Mapa de Carreiras

mesmo que no site ela seja representada por uma única aresta. Mudanças de empresa

sem alteração na ocupação é representada como laços. Em resumo, o MCar é um grafo

direcionado, ponderado, com ciclos e laços.

Após a apresentação de todos esses conceitos é possível definir o Mapa de Carreiras:

Definição 2.6. O Mapa de Carreiras (MCar) é um grafo direcionado, ponderado,

com ciclos e laços que traz o resumo da trajetória profissional de milhões de indivíduos, no

qual os vértices representam as ocupações e as arestas correspondem às movimentações dos

profissionais entre ocupações.

Para a construção dos vértices, os textos presentes nos títulos dos históricos profissionais

dos currículos foram normalizados. Nesse contexto, “normalização” significa transformar

os títulos com o mesmo significado na mesma representação textual. Por exemplo, a

mesma ocupação pode ter sido registrada por pessoas diferentes como Moto Boy, moto boy,

Motoboy, Moto Girl entre outras variações. No caso, todas as anteriores são normalizadas

para motoboy. Esse trabalho também inclui a correção ortográfica e a remoção de abreviação

das ocupações.

Após o processo de normalização, ocupações que não possuem ao menos 30 experiências

profissionais de currículos diferentes com a mesma ocupação são descartadas. Nesse ponto

são criados pares e trios de ocupações cronologicamente ordenadas, chamados bigramas e

trigramas, respectivamente. Isso significa que o término de uma ocupação precisa coincidir
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Figura 2.3: Subgrafo ao redor de Médico do Trabalho.

com o início da seguinte. Uma margem de dois meses de tolerância na sobreposição corrige

pequenas imprecisões na anotação dos históricos profissionais.

O processo dá preferência pela criação de trigramas quando ao menos três ocupações

em sequência são observadas. Bigramas são criados apenas nos casos em que existem

somente duas ocupações. Currículos com uma única ocupação são descartados, uma vez

que não é possível identificar uma movimentação profissional.

Os trigramas menos relevantes do grafo, ou seja, aqueles com menos de cinco movi-

mentações, são removidos. Esse critério de poda foi definido empiricamente por meio

de análise por amostragem. Números muito maiores removem vértices de ocupações

mais especializadas como Comandante ou Engenheiro de Minas, enquanto números muito

menores acrescentam vértices espúrios causados por erros de grafia que a fase de correção

ortográfica foi incapaz de detectar.

Um dos efeitos indesejados de ambos os processos de poda é que algumas ocupações

legítimas são removidas do grafo. É o caso de ocupações muito recentes, muito especializa-

das, ou que ainda não possuem uma concordância da nomenclatura entre os profissionais

da área. Como exemplo podemos citar Especialista em Experiência do Usuário, uma

profissão recente, que também é chamada Analista de UX ou apenas UX.

Duas outras limitações no grafo ocorrem por conta da experiência profissional ser
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um campo de texto livre, ou seja, o usuário digita livremente sua ocupação sem estar

restrito a uma lista de opções. A primeira se refere a ocupações que foram digitadas para

representar uma ocupação dupla, como Caixa e Balconista ou Atendente/Estoquista. A

segunda ocorre por ambiguidade no nome da ocupação, como Coordenador de Projetos,

que ocorre na carreira de Desenvolvimento de Software e na de Engenharia Civil. Essa

limitação é tratada na fase de detecção de comunidades permitindo que uma ocupação

figure em múltiplas partições.

Se um campo de texto livre cria algumas limitações ao processo, ele também abre

possibilidades, por exemplo, o texto livre permite a captura de ocupações que pouco

provavelmente apareceriam em uma lista curada, como IRLA (Instalador Reparador de

Linhas Aéreas) ou Rigger (pessoa no solo que orienta o posicionamento de carga para o

operador de guindaste).

Finalmente, a rede final é criada projetando os trigramas e bigramas em conexões.

Após esse processo, são removidos componentes com até 3 ocupações. O processo é

detalhado na Seção 2.3.5.

Ao final do processo o grafo possui 7.267 ocupações distintas e 73.064 arestas. Esses

números flutuam dependendo das atualizações dos currículos em que são baseados e no

crescimento natural do banco de dados. Os dados utilizados nesse trabalho refletem a base

atualizada em 10 de Fevereiro de 2017.

Como regra geral, os processos para a montagem do MCar são bastante conservadores,

o que significa que optam sempre por eliminar dados procurando reduzir erros causados

por anomalias ou consensos fracos em vez de trabalhar com um volume maior de dados,

porém com maior probabilidade de incorreções. O efeito final é que grande parte dos dados

são sumariamente descartados. Os números reportados são proporcionalmente relevantes,

mas não representam os volumes encontrados no banco de dados original.

2.3 O Processo de Construção do Mapa de Carreiras

O Mapa de Carreiras é construído a partir dos currículos de um banco relacional

condensando seus dados para formar um grafo de movimentação de pessoas entre as

ocupações. A construção do MCar é feita em uma estrutura de pipeline em que cada
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Figura 2.4: Processo de construção do grafo.

componente trabalha os dados e passa o resultado para o componente seguinte, a Figura 2.4

mostra esquematicamente o processo.

O processo de montagem do MCar precisou ser estendido para essa pesquisa. Enquanto

o processo original gera uma rede a partir de bigramas, essa pesquisa necessita de trigramas

para identificar comunidades com sobreposição, como detalhado na Seção 3.6. Os processos

adicionados exclusivamente para esse trabalho estão destacado em cinza na Figura 2.4.

Nessa seção, as etapas diretamente relacionadas à pesquisa são detalhadas, pois a

preparação de dados tem forte influência no resultado final. As partes relevantes apenas

para o MCar são resumidas ao final da seção para completude do trabalho.

2.3.1 Dados e Processamento

Os dados fonte para essa pesquisa são currículos anonimizados de usuários do site de

carreiras VAGAS.com. Existem cerca de 10 milhões de currículos armazenados entre 1999

e o início de 2017, mas para esse trabalho foram utilizados apenas os currículos únicos

atualizados entre Fevereiro de 2012 e Fevereiro de 2017, totalizando 7.005.639 currículos e

26.568.916 experiências profissionais. No início de 2018 o banco de dados do VAGAS.com
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já ultrapassava 12 milhões de currículos, mas os dados mais recentes não foram utilizados

nessa pesquisa.

Para transformar os currículos no MCar, o processo se inicia com a extração dos

dados do banco de dados para arquivos texto. Existem dois formatos principais usados

nesse trabalho. O primeiro formato são arquivos em que cada linha é um array em JSON

(Javascript Object Notation). Esse formato é usado como intermediário em quase todas as

etapas devido à velocidade de serialização, desserialização e sua interoperabilidade (MA-

EDA, 2012). O segundo formato é usado pelo algoritmo Infomap (EDLER; ROSVALL,

2012) e é derivado do formato Pajek (BATAGELJ; MRVAR, 2002). Nele, a primeira seção

descreve os nós e dá um identificador único a cada um enquanto a seção seguinte descreve

as conexões (bigramas e trigramas) e seus pesos. Esse formato é usado na detecção das

ilhas ocupacionais.

O volume de dados e a variedade de análises desse trabalho impõem algumas restrições

de ordem prática. O volume de dados é grande o suficiente para exceder a memória de

um computador convencional, algumas das ferramentas utilizadas não se comunicam com

outras exceto através de arquivos texto e o tempo para processamento facilmente excede

alguns dias se os processadores não forem adequadamente utilizados.

Essas restrições e a necessidade de atualizar continuamente os dados do MCar levaram

a implementação de um sistema que executasse todos os passos para sua montagem de

maneira automática.

A informação é processada em uma série de etapas consecutivas usando um padrão

arquitetural conhecido como Dataflow (CARKCI, 2014; HOHPE; WOOLF, 2003), espe-

cificamente o modelo conhecido como Pipes and Filters ou Pipeline. Nesse padrão, os

dados fluem continuamente de um processo para o outro, sendo transformados e filtrados

conforme o processo avança.

Em uma estrutura de pipeline, com exceção de alguns componentes especiais, cada

processo possui apenas uma interface de entrada e uma interface de saída. Desde que

mantenha a mesma interface, um processo pode ser substituído por outro, ou por um

conjunto deles, sem afetar outras partes do sistema.

Essa arquitetura foi implementada em máquinas Linux utilizando pipes e sockets
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para comunicação interprocessos. Um pipe no Linux é uma implementação de FIFO em

memória RAM. A interface para push na fila é idêntica a gravação de uma linha de texto

em um arquivo. Do outro lado um outro processo lê a fila com a mesma interface de

leitura de um arquivo linha a linha. Por usar interfaces compatíveis com leitura e gravação

em arquivo, qualquer programa capaz de executar essas operações pode ser usado como

parte do pipeline, resolvendo o problema do uso de ferramentas díspares.

Enquanto pipes permitem a comunicação interprocessos na mesma máquina, sockets

podem ser usados para comunicação entre computadores através de uma interface pa-

dronizada. Ao invés dos sockets nativos do Linux, optou-se pelo ZeroMQ que é uma

implementação mais robusta, criada para transmitir dados usando diversos modelos de

distribuição (HINTJENS, 2013).

O ZeroMQ possui interfaces para diversas linguagens de programação, mas para

preservar a interface entre processos foram criados componentes que traduzem a entrada em

pipes para sockets ZeroMQ e vice-versa. Em termos práticos, a comunicação entre processos

pode ser feita entre processos da mesma máquina ou entre diferentes computadores de

maneira transparente.

A maior parte dos processos foi implementada usando a linguagem Ruby, mas al-

guns processos foram implementados usando Python ou programas específicos, como

o Graphviz (GANSNER; NORTH, 2000) para posicionamento do grafo em um plano

bidimensional.

O processo de construção do grafo está resumido no fluxo apresentado na Figura 2.4.

2.3.2 Extração das Experiências Profissionais e Normalização

O primeiro processo do pipeline extrai os registros do banco de dados relacional e

os grava em arquivos texto. O processo não extrai currículos, mas sim experiências

profissionais. Cada registro representa uma única experiência.

Os dados extraídos são:

Identificador do Currículo é um número único para cada currículo dentro do banco

de dados. Ele é usado posteriormente para agrupar as experiências profissionais por
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pessoa.

Nome da Ocupação é o texto digitado livremente pelo usuário no campo nomeado

“Cargo” no currículo. Esse texto dá origem aos nomes das ocupações usadas no

Mapa de Carreiras.

Data de Início e Data de Término marcam quando o profissional iniciou naquela

ocupação e até quando a exerceu. Se é a ocupação atual, não existe uma data de

término. Esses campos são usados para determinar a sequência de experiências

profissionais que formarão as arestas do grafo.

Dos campos extraídos, o Nome da Ocupação, Data de Início e Data de Término são

utilizados para a identificação de Ilhas Ocupacionais. Outros campos são extraídos para

compor o MCar, entretanto, esses campos não são relevantes para a pesquisa. Por questão

de completude, eles são listados ao final da Seção 2.3.6.

Nessa etapa, o nome da ocupação é normalizado para uma classe de maneira que todas

as grafias significando a mesma ocupação sejam transformadas em uma mesma classe.

Nessa pesquisa a classe é chamada “classe equivalente” ou “ocupação normalizada”.

Para transformar o texto digitado em uma ocupação normalizada os erros de digitação

são corrigidos, pontuações são removidas, abreviaturas frequentes são expandidas, o texto

é colocado em minúsculas, é feita a singularização das palavras que compõem a ocupação

e os nomes são masculinizados (Secretária se transforma em Secretário, por exemplo).

Ocupações com múltiplas palavras também são ordenadas alfabeticamente. Dessa

forma, ocupações como Auxiliar Financeiro-Administrativo e Auxiliar Administrativo-

Financeiro resultam na classe administrativo auxiliar financeiro.

As classes resultantes lembram vagamente o termo original, como no exemplo acima.

No processo descrito na Seção 2.3.6, é criado um dicionário entre a classe equivalente e

um nome de exibição para o usuário.

A correção de erros de digitação necessitou de um corretor ortográfico especialmente

criado para o MCar, pois os corretores disponíveis foram incapazes de reconhecer abrevi-

ações como IRLA ou jargões como Enfermeiranda. O corretor foi criado com base nos

conceitos apresentados por Norvig (2007) e passou por uma revisão manual para reduzir
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erros. Por exemplo, o algoritmo inicialmente detectou Soldado como um erro em Soldador,

bem como Contador como erro em Montador. Casos como esse justificaram sucessivas

revisões do corretor até que nenhum outro caso fosse detectado.

2.3.3 Agrupamento de Ocupações

As ocupações são agrupadas pela sua classe equivalente para posteriormente se criar um

dicionário entre elas e nomes adequados para apresentação junto com outras informações

não relevantes para essa dissertação.

Mesmo após a remoção de casos únicos na etapa anterior, alguns nomes presentes

nesse campo podem não ser considerados ocupações. São erros comuns que a etapa de

normalização não é capaz de corrigir ou representam um entendimento equivocado por

parte do usuário.

Casos emblemáticos são os textos Sim, Não ou O Mesmo encontrados no campo

destinado ao nome da ocupação. A remoção desses casos precisou ser feita manualmente,

ou seja, especialistas da empresa revisaram a lista de ocupações e criaram um dicionário

com os erros mais comuns utilizados nessa etapa do processo. Esse dicionário foi aprimorado

com sugestões dos usuários após a publicação do MCar.

Em uma etapa paralela, as ocupações são agrupadas por currículo, formando uma

sequência cronológica das experiências de um profissional. Até essa etapa, há uma

experiência profissional por registro, após ela, cada registro contém uma sequência de

experiências profissionais do mesmo indivíduo, ordenadas cronologicamente.

Como o objetivo final é criar um grafo que sumarize o movimento de pessoas entre ocu-

pações, as experiências profissionais que não se conectam cronologicamente com nenhuma

outra são removidas.

Na mesma etapa, removem-se experiências profissionais que se sobreponham. Uma vez

sobrepostas, não é possível afirmar que uma é sequência natural da outra ou que sequer

tenham relação entre si. É comum encontrar no banco de dados carreiras paralelas em que

gestores também são professores ou técnicos que também sejam voluntários. Seguindo um

procedimento conservador, currículos que possuam alguma sobreposição são removidos

junto com todas as suas experiências profissionais, mesmo aquelas que não se sobrepõem.
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Nesse mesmo processo, são removidos os currículos que possuem apenas uma ou

nenhuma experiência profissional.

2.3.4 Geração de Bigramas e Trigramas

Nesse ponto, o processo se divide para atender duas demandas distintas: a detecção

de comunidades e a montagem de uma grafo para exibição do MCar.

As experiências profissionais de cada currículo são agrupadas por ordem cronológica

para formar bigramas e trigramas. Por exemplo, um currículo que tenha a seguinte

sequência de ocupações Faxineiro → Copeiro → Chapeiro → Cozinheiro, produz os

trigramas:

• Faxineiro → Copeiro → Chapeiro,

• Copeiro → Chapeiro → Cozinheiro;

O algoritmo utilizado para detecção de comunidades requer preferencialmente trigramas,

mas trabalha com bigramas quando aqueles não estão disponíveis. Dessa forma, o processo

gera trigramas quando existem ao menos 3 experiências profissionais no currículo ou

bigramas se existem apenas 2 experiências. Currículos com 1 ou nenhuma experiência

profissional são descartados no processo anterior (Seção 2.3.3).

A maioria dos trigramas e bigramas de ocupações ocorrem pouquíssimas vezes. No

conjunto com 8.920.353 sequências utilizadas para a detecção de comunidades (entre

trigramas e bigramas), 4.253.925 (47,69%) ocorrem apenas uma vez. Esse grande número

de sequências únicas é causado tanto por trajetórias incomuns, quanto por erros de digitação

que as etapas anteriores não foram capazes de eliminar. Por vezes são apenas ocupações

similares a outras, mas onde os usuários escrevem de maneira pouco convencional.

Essas sequências pouco comuns são removidas. Para encontrar um número de corte

foi feita uma avaliação manual por amostragem. Amostras com algumas centenas de pares

com números de corte entre 1 e 30 foram analisadas por especialistas da empresa junto

com o pesquisador. O objetivo foi encontrar um número que não fosse conservador demais,

removendo trajetórias válidas, nem liberal demais, permitindo trajetórias com erro.
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Após o processo de análise, chegou-se a um número próximo a 5 repetições. Sequências

com menos de 5 repetições foram então removidas, resultando em 3.498.249 sequên-

cias efetivamente utilizadas, que depois de unificadas resultaram em 146.548 sequências

distintas.

Após esse processo, cada registro passa a ser uma sequência de experiências profissionais

e um número que representa sua quantidade de repetições. A partir desse ponto, os dados

para a montagem do grafo estão prontos em formato texto.

2.3.5 Montagem da Rede para Infomap

Para os processos de análise sobre a rede, como a conectividade dos hubs, é preciso que

ela seja criada a partir dos mesmos dados usados no processo de detecção de comunidades.

É possível reconstruir a rede a partir dos trigramas, bastando dividi-los em bigramas

para recriar as conexões da rede. Entretanto, a informação sobre o peso é perdida nesse

processo.

Seguindo o exemplo da Seção 2.3.4, a sequência Faxineiro → Copeiro → Chapeiro

→ Cozinheiro gera os dois trigramas Faxineiro → Copeiro → Chapeiro e Copeiro → Cha-

peiro → Cozinheiro. Esses dois trigramas podem ser divididos em bigramas para recuperar

a sequência original, entretanto, essa operação gera o bigrama Copeiro → Chapeiro duas

vezes (uma para cada trigrama) fazendo com que seu peso seja duas vezes maior que o

correto, como se duas pessoas fizessem essa transição ao invés de uma.

Para corrigir isso, a rede é criada a partir das conexões geradas pelos trigramas, mas

seu peso é obtido a partir dos bigramas simples gerados pelo processo de montagem do

MCar.

O resultado final é uma rede que passou pelo mesmo processo de limpeza e poda que

os trigramas, mas sem distorção em seus pesos.

Após o processo de montagem, a rede resultante é analisada quanto ao número de

componentes. Os resultados na Tabela 2.1 indicam componentes com apenas 1 nó, outros

com 2 e 3 nós e um componente gigante com 7.267 nós.

Os componentes com apenas um nó são sequências de ocupações que se repetem, por

exemplo Engenheiro de Tubulação → Engenheiro de Tubulação causados por profissionais
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Número de Nós Componentes

1 1.087

2 19

3 1

7.267 1

Tabela 2.1: Tabela de frequência por tamanho de componente na rede. A rede possui

apenas um componente gigante de 7.267 nós e pouco mais de mil componentes de tamanho

entre 1 e 3. Não existem componentes de tamanho entre 3 e 7.267.

mudando de empresa, mas sem mudança na ocupação, resultando em uma ocupação que

passou pelos processos anteriores de limpeza, mas que não se conecta ao restante da rede.

Esses pequenos componentes são formados por ocupações que estão no limiar dos cortes

feito pelos processos de limpeza já mencionados.

Os micro-componentes (1 a 3 nós) são descartados e apenas as ocupações presentes

no componente gigante são usadas. É importante notar que não existem componentes

de tamanho intermediário (entre 3 e 7.267), atribui-se isso a densidade de conexões que

prevê o surgimento de um componente gigante quando o número de conexões é superior a

número de nós em uma rede aleatória (ERDŐS; RÉNYI, 1960). No caso, o MCar possui

uma razão de 10,05 conexões por nó, diversos hubs e uma assortatividade ligeiramente

negativa, indicando que a rede tende a conectar hubs com nós de pouco grau.

A remoção de micro-componentes é a última etapa no pré-processamento das informa-

ções e a rede resultante é utilizada para as análises apresentadas na Seção 4.

2.3.6 Geração de Dicionário, Posicionamento e Extração de Dados

Os textos resultantes do processo de normalização descrito na Seção 2.3.2 não são

adequados para exibição. Esse processo contabiliza o número de grafias exatamente

idênticas para cada ocupação normalizada e assume como “nome de exibição” a grafia

mais frequente.

A limitação desse processo é que algumas ocupações são descritas no masculino ou no

feminino dependendo do número de profissionais do gênero exercendo essa ocupação. Por
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exemplo, uma das ocupações de Direito é descrita como Advogado (no masculino) pois

existem um pouco mais profissionais do gênero masculino exercendo a profissão, por outro

lado, outra ocupação correlacionada é descrita como Advogada Coordenadora pelo motivo

contrário.

Apesar da regra da língua portuguesa do uso do masculino quando há um grupo de

gênero misto, optou-se por não se modificar o gênero artificialmente, preservando a grafia

da predominância do gênero na ocupação.

O dicionário resultante mapeia a classe equivalente para um nome de exibição. A partir

dele, é gerado outro dicionário complementar com nomes sem espaços ou dígrafos (acentos),

tornando-os mais significativos e mais fáceis de manipulá-los computacionalmente.

Por exemplo, a grafia mais comum para a ocupação normalizada bilingue secretario

produz o nome de exibição Secretária Bilíngue e o nome “computacionalmente amigável”

secretaria-bilingue. Nessa pesquisa, essa versão é usada nos gráficos e exemplos produzidos

por questões de simplicidade.

Para que o grafo possa ser exibido bidimensionalmente, é preciso que seus vértices

sejam posicionados de modo a evitar a sobreposição e que os vértices relacionados por

arestas de maior peso estejam mais próximos.

O algoritmo de Force-Directed é usado para posicioná-los corretamente. Esse algoritmo

é aplicado nesse passo utilizando o programa Graphviz (GANSNER; NORTH, 2000). O

programa leva em conta o tamanho de exibição do nó para evitar a sobreposição, por isso,

os nomes de exibição são utilizados em cada para que seu tamanho relativo seja levado em

conta pelo Graphviz.

A saída final é um arquivo texto com a posição X e Y de cada nó em um plano

cartesiano, sem a informação das conexões.

A seguir, descrevem-se brevemente outros dados extraídos e sumarizados no MCar

por questões de completude, uma vez que não são diretamente o objetivo desse trabalho.

Entretanto, a disponibilidade dessas informações sugere extensões interessantes para ele.

Os salário são extraídos a partir do campo “Último Salário” dos currículos. Os valores

são atualizados pelo IPCA e exibidos no formato de quartis.
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As palavras-chave são extraídas a partir das descrições digitadas pelos usuários no

campo “Experiência Profissional” dos currículos. O processo descrito abaixo tenta criar

expressões significativas, ou seja, pequenas frases, que ajudem a descrever o cargo ao invés

de apenas indicar as palavras mais comuns. Nota-se que não é possível utilizar stemming

ou correção ortográfica nesse processo, pois existe uma grande quantidade de jargões e

siglas específicas nas descrições.

Para formar expressões, são gerados unigramas, bigramas e trigramas para as descrições

de cada experiência profissional. A seguir, elas são ordenadas por TF-IDF e as palavras

que aparecem repetidas em um n-grama de menor TF-IDF são removidas. Por exemplo,

se a palavra “fiscal” aparece com menor TF-IDF que o bigrama “nota fiscal”, a palavra

“fiscal” é removida da lista.

O TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency) é uma medição de rele-

vância usada no processamento de linguagem natural. Ela é baseada na frequência em que

um termo aparece em um documento e inversamente a sua frequência entre documentos.

A rede final, junto com o nome de exibição e os dados de faixas salariais, palavras-chave

e posicionamento são gravados em um arquivo e posteriormente alimentam um banco

de dados de grafos. O banco é usado como fonte de dados para o site disponível em

http://www.vagas.com.br/mapa-de-carreiras (VAGAS Tecnologia, 2014).

Complementar à montagem do grafo, os vértices com as ocupações são abastecidos

com outras informações. São elas:

Salário : computada para cada ocupação considerando o salário mais recente corrigido

pelo IPCA.

Expressões-chave : gerada a partir de nuvem de palavras e um processo simples aglo-

merativo.

Idade : computada para cada ocupação considerando a data de nascimento do profissional

e a data de entrada na ocupação.

Tempo de Permanência na Ocupação : extraída a partir do número de meses conse-

cutivos do indivíduo naquela experiência profissional.

Escolaridade : registrada no currículo com as opções 1º, 2º e 3º graus completos.
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Curso de Graduação : registrada a partir de uma lista de cursos, essa informação

é coletada apenas para escolaridade acima de 2º grau completo. A graduação é

considerada apenas para as ocupações que ocorrem depois do término do curso.

Gênero do profissional : apenas masculino ou feminino.

Número de Profissionais na Ocupação : obtido contando as ocupações que não pos-

suem data de término.

A idade e o tempo de permanência são sumarizados usando o resumo de cinco números,

com seus intervalos de confiança 95% e uma estimativa de densidade de probabilidade. Já

a escolaridade, o curso de graduação e o gênero são simples contagens de frequência.

O resumo de cinco números consiste no valor mínimo, 1º quartil, mediana, 3º quartil

e valor máximo. Esse resumo é proposto por Hoaglin, Mosteller e Tukey (1983) como

estatística descritiva de uma amostra.

O intervalo de confiança 95% para todos os valores do resumo de cinco números é

obtido por bootstrap com 10.000 iterações. A técnica permite identificar os valores mais

confiáveis independentemente do tamanho da amostra e das distribuições.

A estimativa de densidade de probabilidade é obtida por um Estimador de Densidade

de Kernel usando uma distribuição gaussiana como função kernel. A largura de banda

escolhida para cada estimativa é o menor valor limite para que a distribuição se mantenha

unimodal.

O banco de dados da VAGAS.com e o MCar são fontes ricas de informação que, apesar

de não serem de uso livre, podem ser acessíveis a pesquisadores mediante simples acordos

de trabalho com a empresa e anonimização dos dados.
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3 CIÊNCIA DE REDES

A Ciência de Redes (Network Science) é uma área de estudo recente. Apesar do estudo

matemático de grafos remontar ao século 18, com Leonhard Euler, o estudo de redes

tem-se intensificado, culminando em um surto de interesse no final do século 20 com os

trabalhos de Watts-Strogatz e Barabási-Albert (WATTS; STROGATZ, 1998; BARABÁSI;

ALBERT, 1999) sobre redes complexas.

Definição 3.1. Redes complexas são grafos com características topológicas que não

ocorrem em redes simples ou aleatoriamente geradas, mas que aparecem quando sistemas

reais são modelados como grafos (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016).

Exemplos comuns de redes complexas incluem as redes de computadores, as redes

neuronais e as redes de amigos nas mídias sociais.

Um marco para a consolidação da disciplina ocorreu em 2005 com o aval de órgãos

governamentais quanto a sua utilidade como ciência. Nesse ano, o exército Norte-Americano

solicitou ao United States National Research Council um estudo sobre a aplicabilidade da

emergente “Ciência de Redes”. O relatório (National Research Council, 2006) destaca a

relevância do campo em diversas áreas e levanta seus desafios. Nos anos seguintes foram

fundados centros de estudos de Ciência de Redes nas universidades norte-americanas com

investimentos dos laboratórios de pesquisa do exército (MAXWELL, 2009).

Definição 3.2. Ciência de redes é o estudo da representação em rede de fenômenos

físicos, biológicos e sociais levando a modelos preditivos desses fenômenos (National

Research Council, 2006).

Segundo Barabási e Pósfai (2016), como disciplina, a Ciência de Redes possui quatro

características chaves em sua abordagem para compreender sistemas complexos:

Interdisciplinar. A Ciência de Redes é terreno comum para diversas disciplinas, como

Biologia (com redes de proteínas), Sociologia (com redes sociais), Computação (com

redes de comunicações e algoritmos), entre outras. Apesar de divergirem em essência

e propósito, as redes que são seu objeto de estudo compartilham características e

propriedades.
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Empírica. A Ciência de Redes foca em dados reais e no propósito de uso das redes.

Modelos teóricos são confrontados com dados reais para avaliação de sua utilidade

na descoberta de propriedades relevantes das redes.

Matemática e Quantitativa. A Ciência de Redes baseia-se fortemente na Teoria de

Grafos, na Estatística e em Algoritmos para criação de modelos e sua avaliação. A

descoberta de princípios gerais de organização das redes só é possível com uma sólida

base formal Matemática.

Computacional. Redes reais por vezes são de grande tamanho, com milhares ou milhões

de nós, como a Internet ou as relações entre trabalho e pessoas. As características de

algumas topologias, como a distribuição dos graus dos nós, somente são distinguíveis

quando o número de nós e conexões é bastante grande. Adicionalmente, as análises

comparativas com modelos nulos pressupõe a geração de grandes quantidades de redes

aleatórias de composição similar às redes em estudo, um trabalho que não é possível

sem o uso intensivo de computadores. Algoritmos e técnicas de processamentos de

grandes volumes de dados são ferramentas essenciais para esses estudos.

3.1 Conceitos de Redes

É preciso descrever os conceitos utilizados em redes para compreensão desse trabalho.

Como esses conceitos são básicos em Teoria de Grafos, eles não serão destacados no

documento, mas uma breve descrição será oferecida nas seções seguintes para completude

da dissertação.

Um grafo ou rede é uma abstração usada quando o foco do estudo está no relaciona-

mentos entre entidades. Redes são representadas graficamente por formas geométricas, em

geral pequenos círculos para representar as entidades, conectados por linhas representando

os relacionamentos (Figura 3.1).

As entidades da rede são chamadas nós ou vértices, enquanto os relacionamentos

são chamados conexões ou arestas. Os artigos científicos sobre Ciência de Redes dão

preferência aos termos rede, nó e conexão, enquanto no campo da Teoria de Grafos os

termos são grafo, vértice e aresta (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016, p. 45). Nesse trabalho
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Figura 3.1: Redes ou Grafos

deu-se preferência pelos termos usados em Ciência de Redes, no entanto, os termos de

Teoria de Grafos, quando usados, são considerados sinônimos.

Quando os relacionamentos possuem uma certa direção eles formam redes direcionadas

(Figura 3.1b). Por exemplo, uma rede que representa as trocas de presentes natalinos é

uma rede em que há direção, o presente é dado de uma pessoa para outra. Em outros

casos, quando não há uma direção no relacionamento, a rede é chamada não-direcionada.

Por exemplo, em uma rede de relacionamentos os indivíduos se conhecem mutuamente.

Uma conexão direcionada é por vezes chamada arco.

Se a intensidade do relacionamento é relevante as conexões ganham um peso (Fi-

gura 3.1c). Seu significado depende da rede em questão. Por exemplo, em uma rede de

transportes o peso pode significar a distância entre locais de entrega, em uma rede de dados

pode significar o volume do tráfego entre os pontos, e em uma rede social pode significar

o número de mensagens trocadas entre duas pessoas. Redes onde existe a presença de

conexões com peso são chamadas redes ponderadas.

Algumas redes permitem múltiplas conexões entre dois nós (Figura 3.2b). Por exemplo,

em uma rede de ligações telefônicas é possível representar cada ligação por uma conexão

diferente, duas pessoas que troquem ligações seriam representadas por dois nós com diversas

conexões entre si, uma para cada ligação feita. Redes que permitem múltiplas conexões
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Figura 3.2: Redes com laços e conexões múltiplas

são chamadas multigrafos. Dependendo do fenômeno sendo modelado, multigrafos podem

ser representados por redes ponderadas, em especial redes onde o relacionamento significa

fluxo (NEWMAN, 2004).

Em algumas redes, não há sentido em nós que conectam a si mesmos, por exemplo,

em uma rede social onde as conexões representam quem conhece quem, uma conexão de

alguém consigo mesmo não é relevante para o estudo da rede (desconsiderando-se questões

filosóficas). Já em outras redes é natural considerar esse tipo de conexão, como uma

que modele a transição de estados de uma máquina em que uma ação pode resultar na

permanência no mesmo estado. Conexões de um nó com ele mesmo são chamados laços

ou loops (Figura 3.2a).

Redes que não permitem laços, pesos ou conexões múltiplas são chamadas redes simples

(Figura 3.1a).

Nessa pesquisa, o problema foi modelado como uma rede direcionada, ponderada e

com laços. Cada ocupação é um nó, as movimentações de profissionais entre as ocupações

são conexões direcionadas e ponderadas e os profissionais que permanecem na mesma

ocupação, mas mudam de empresa, são modelados como laços.

O conceito de componente é importante para esse trabalho e está relacionado a partes da

rede que estão desconectadas entre si. Se existirem nós em uma rede que estão conectados
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entre si, mas não se conectam a outro nó, então essa rede “isolada” é um componente. Um

nó sem conexões pode ser considerado um componente de tamanho 1. Uma rede em que

todos os nós se conectam de maneira direta ou indireta é chamada de rede conectada e

possui apenas um componente.

Definição 3.3. Um componente é um subgrafo em que todos os seus nós possuem

conexão direta ou indireta entre si, porém nenhum de seus nós se conecta ao resto da rede.

Uma exemplo de rede com três componentes pode ser observado na Figura 3.3.

Figura 3.3: Rede com três componentes

Em algumas topologias de rede surgem nós com um número de conexões muito acima

do esperado em uma rede aleatória, chamados hubs. O número de conexões de um nó é

chamado de grau do nó, portanto, hubs são nós de alto grau. Esse é um conceito central

no estudo de redes complexas por não aparecerem em redes aleatórias, mas figurarem em

diversas redes reais (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016).

Definição 3.4. Um hub é um nó na rede com um número anormalmente alto de conexões

comparativamente com outros nós da rede. A presença de hubs é uma característica comum

das redes complexas.

Essa dissertação utiliza ego-grafos para avaliar o quanto hubs se sobrepõem, ou seja,

dados dois hubs, quais as ocupações em comum eles conectam.

Definição 3.5. Um ego-grafo é um subgrafo formado por um nó e todos os seus vizinhos

imediatos (NEWMAN, 2010). O nó central desse subgrafo recebe o nome de “ego”.
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3.1.1 Redes Multicamadas

Redes reais nem sempre podem ser modeladas como redes simples. Múltiplos tipos de

relacionamentos, como comunicação por e-mail, telefone e pessoal; diferentes tipos de nós,

como humanos e máquinas; ou ainda diferentes momentos de interação, como conversas

em um evento, bar ou no trabalho, são características importantes que não são facilmente

modeladas por redes tradicionais (KIVELÄ et al., 2014).

Ao longo das últimas décadas, variações de modelos de rede foram utilizadas para

modelar esses fenômenos, como redes multiplexadas, redes multirrelacionais e redes de

redes. Em seu trabalho, Kivelä et al. (2014) propõem uma padronização dessas definições

ao redor do termo Redes Multicamadas (Multilayer Networks).

Uma rede multicamada representa a diversidade de nós e conexões acima exemplificados

como uma rede em que os nós possuem múltiplas representações, cada uma em uma camada

diferente. Um exemplo de rede multicamada pode ser visto na Figura 3.4.

Definição 3.6. Uma Rede Multicamada é uma rede que possui o conceito de camadas

em adição a nós e conexões. Nós podem ter representações em uma ou mais camadas,

enquanto as conexões podem se restringir a apenas uma ou conectar representações de nós

em camadas diferentes (KIVELÄ et al., 2014).

Figura 3.4: Exemplo de Rede Multicamada. Os nós possuem representações em múltiplas

camadas e, nesse exemplo, as conexões estão restritas a uma única camada.

Nesse trabalho, a rede multicamada é usada para simplificar uma rede modelada como

um processo de Markov de segundo nível. Essa simplificação permite traduzir a Equação
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de Mapa (apresentada na Seção 3.5) para detectar sobreposições entre comunidades, ou

seja, comunidades que compartilham nós.

3.2 Medidas de Rede

As medidas descritas nessa seção serão usadas para caracterização da rede do MCar,

bem como das ilhas ocupacionais encontradas.

Entenda-se por caracterização a descrição da rede utilizando medidas numéricas

que permitam a interpretação dos macro-atributos da rede. Por exemplo, a medida de

assortatividade é usada para identificar que a topologia predominante nas ilhas ocupacionais

se assemelha a de centro e raios, enquanto as medidas de centralidade serão usadas para

identificar as ocupações mais importantes nas ilhas.

3.2.1 Distância Geodésica

O menor caminho entre dois nós é chamado caminho geodésico e o número de conexões

em um caminho geodésico é chamado distância geodésica.

Seja um caminho P entre os nós i1 e in uma lista ordenada de L conexões

P (i1, in) ∶= ((i1, i2), (i2, i3), . . . , (iL−1, iL)) .

A distância geodésica entre i e j pode ser definida como a menor distância entre todos

os caminhos entre esses nós

dij ∶=min∣P (i, j)∣.

Como o MCar é um grafo direcionado e ponderado, a distância geodésica considera

o peso das conexões. Como o peso das conexões representa um atributo desejável, ou

seja, quanto maior o peso, maior o fluxo de pessoas entre duas conexões (um atributo de

afinidade, não de custo), a distância geodésica para grafos ponderados (NEWMAN, 2001)

é definida por

dw
ij ∶=min( 1

wih

+ . . . + 1
whj

) ,

em que wih é o peso da conexão entre os nós i e h ou indefinido se a conexão é inexistente.

29



Adaptando-se a fórmula para um grafo direcionado, onde w→ij representa o peso em

um arco e w→ij é indefinido se não há uma conexão entre i e j, tem-se

dw→
ij ∶=min( 1

w→ih
+ . . . + 1

w→hj

) .

Redes aleatórias tendem a gerar distâncias geodésicas muito curtas, criando o efeito de

mundo pequeno estudado por Watts e Strogatz (1998). Redes sem Escala geram caminhos

ainda mais curtos, em um fenômeno de mundo ultra-pequeno (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016).

É comum o uso da distância geodésica média para caracterizar as redes.

3.2.2 Centralidade de Grau

No estudo de redes, os nós de maior importância são considerados nós centrais da

rede. Como é responsabilidade de cada estudo definir o que é importante, existem várias

medidas de centralidade, indo desde a simples contagem de nós com mais conexões até a

medição de nós que participam de fluxos de maior volume.

A Centralidade de Grau identifica os nós que mais se relacionam diretamente com o

resto da rede e é dada simplesmente pelo grau k, ou seja, pelo número de conexões diretas

do nó. Aqueles com maior grau são mais centrais. Para redes direcionadas, existem duas

centralidades de grau para cada nó, respectivamente calculadas pelo grau de entrada k← e

saída k→.

O grau do nó é crítico para diversas características da rede. Nós com maior centralidade

de grau são grandes influenciadores diretos em redes sociais ou mais diretamente expostos

a vírus em uma rede de interações sociais. Para o MCar, a centralidade de grau de entrada

reflete o quanto uma ocupação é acessível a outros profissionais, enquanto a centralidade

de grau de saída indica o quanto a ocupação serve como fonte para outros trabalhos.

Talvez uma das características mais importantes seja que, dada sua conectividade, os

nós com maior centralidade de grau encurtam os caminhos na rede, uma vez que conectam

uma maior quantidade de nós entre si através de um único “salto”. Esses mesmos nós criam

rapidamente novos caminhos possíveis na rede conforme seu grau aumenta, um nó de grau

2 possui apenas 2 caminhos possíveis passando por ele (ida e volta), enquanto um nó de

grau 3 possui 6 caminhos possíveis e um nó de grau 4 possui 12 caminhos possíveis. Mais
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precisamente, o número de caminhos possíveis C passando pelo nó i é uma permutação do

grau ki do nó tomados 2 a 2 na forma

C(i) ∶= kiP 2 ∶=
ki!

(ki − 2)! .

Em uma rede direcionada, por outro lado, o número de caminhos possíveis que passa

por um nó é uma simples multiplicação entre o grau de entrada k← pelo grau de saída k→,

C(i) = k←i k→i .

3.2.3 Distribuição de Graus e Forças

A distribuição de graus reflete a probabilidade de se encontrar um nó de grau k em

uma rede. Nesse trabalho, essa probabilidade é representada por p(k).

Muitas características importantes das redes dependem dessa distribuição, desde

o comportamento na transmissão de doenças até o quão uma rede de comunicações é

vulnerável a ataques ou falhas. Um dos fatores que contribuíram para a distinção de redes

complexas das demais iniciou-se com a descoberta de (BARABÁSI; ALBERT, 1999) que

redes reais frequentemente possuíam distribuição logarítmica de grau, com poucos nós

detendo a maior parte das conexões (alto grau) e a maior parte dos nós com apenas poucas

conexões (baixo grau). Em outras palavras, é possível observar na distribuição de grau

das redes reais a existência de hubs, ausentes em redes puramente aleatórias.

É possível ter um vislumbre da distribuição de graus de uma rede específica através de

um simples histograma, onde o eixo x possui o grau e o eixo y o número de nós encontrados

na rede com aquele grau. Entretanto, para se obter uma distribuição apropriada, é preciso

normalizar as colunas do histograma para que elas somem 1, para isto, basta dividir o

valor de cada coluna pela soma de todos os graus da rede.

Assumindo N como o número de nós da rede e Nk como o número de nós de grau k, a

probabilidade p(k) de se encontrar um nó com grau k é definida como

p(k) ∶= Nk

N
. (1)

Essa distribuição, da maneira como foi descrita, é uma distribuição discreta e responde

a pergunta “qual a probabilidade de se encontrar um nó exatamente com o grau k?”. A
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Figura 3.5: Exemplo de histograma de grau usando os nós do MCar. O eixo x é o grau k

e o eixo y a quantidade de nós com grau no intervalo coberto pela barra.

partir daí, é possível responder quantos nós são esperados com um determinado grau k

usando

Nk = Np(k). (2)

De maneira análoga, a distribuição de forças de uma rede é feita substituindo-se o grau

k pela força s do nó. Força é definida como a soma dos pesos das conexões que incidem

sobre um nó. A probabilidade Ps de se encontrar um nó de força s em uma rede com N

nós é

Ps ∶=
Ns

N
, (3)

com Ns sendo a quantidade de nós com força s.

Em redes ponderadas é possível traçar correlações entre força e grau. Se há uma

correlação positiva, isso significa que nós mais conectados possuem também peso maior,

ou seja, em uma rede com hubs, não somente eles conectam uma quantidade maior de

nós, como a conexão entre eles também é mais forte. É possível ilustrar esse caso com a

rede de computadores que forma a internet. Os backbones (hubs) dessa rede não apenas

conectam mais computadores, como o tráfego de suas conexões é muito mais intenso do

que o tráfego entre dois computadores no extremo da rede. Por outro lado, uma correlação

negativa entre grau e força significa que nós menos conectados possuem conexões mais

fortes entre si do que com nós de alta conexão. Um caso ilustrativo para esse cenário é

32



uma rede de relacionamentos entre as pessoas: as conexões locais, como família, tendem a

possuir muito mais interação entre si do que interações com celebridades.

3.2.4 Assortatividade

A assortatividade é uma medida de quão nós similares estão conectados entre si (NEW-

MAN, 2003). Quaisquer atributos dos nós podem ser usados como medida de assortativi-

dade, por exemplo, se nós representarem pessoas e as conexões representarem amizades,

medir a assortatividade de idade diria se as pessoas preferem amizades com outras de

idade similar (assortatividade positiva) ou preferem amizades com pessoas muito mais

velhas ou novas (assortatividade negativa ou desassortatividade).

A assortatividade de grau é de especial interesse na análise de redes, pois permite

caracterizar sua topologia. Redes com assortatividade negativa (desassortativas), remetem

à topologia de eixo e raios ou estrela, onde hubs se conectam a muitos nós de grau

baixo (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016). A Figura 3.6a mostra um exemplo de uma rede em

que predomina essa topologia.

Quanto mais negativa a assortatividade, mais a rede se aproxima da topologia de

estrela, em que todos os nós de alto grau conectam-se somente a nós de grau muito baixo.

Como exemplos, a ilha ocupacional relacionada a Fonoaudiologia na Figura 3.6a, com

assortatividade −0, 99, possui todos os nós conectados a um hub central, com nenhuma

conexão entre as ocupações periféricas. Já a ilha relacionada a Coordenador de Mídia na

Figura 3.6b, com assortatividade 0, 18, possui uma estrutura um pouco mais distribuída e

o grau dos nós é similar, com exceção do próprio Coordenador de Mídia.

A assortatividade de grau em uma rede direcionada pode ser caracterizada pelo

coeficiente de correlação dos graus para redes direcionadas (NEWMAN, 2003). Seja k←i e

k→i , respectivamente, os graus de entrada e saída do nó i, seja E o conjunto de conexões

da rede, e = (i, j) ∣ e ∈ E as conexões de E, i o vértice de onde sai e j o vértice para onde e

aponta, definem-se os graus remanescentes de entrada e saída, respectivamente, δ←e e δ→e

da conexão e como

δ←e = k←j − 1,

δ→e = k→i − 1.
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Figura 3.6: Subgrafos do MCar com assortatividade negativa (Figura 3.6a), que identifica

uma topologia mais similar à de eixo e raios, e assortatividade positiva (Figura 3.6b) que

remete a uma topologia em que os graus são mais uniformemente distribuídos.

e

δe

δe

Figura 3.7: Graus remanescentes de entrada e saída da conexão e

O grau remanescente é o grau do nó, excetuando-se a conexão atual (Figura 3.7). A

correlação de Pearson r dos graus é então definida por (NEWMAN, 2003)

p = ∑
e∈E

δ←e δ→e ,

q = 1
∣E∣ ∑e∈E

δ←e ∑
e∈E

δ→e ,

σ← = ∑
e∈E
(δ←e )

2 − 1
∣E∣ (∑e∈E

δ←e )
2

,

σ→ = ∑
e∈E
(δ→e )

2 − 1
∣E∣ (∑e∈E

δ→e )
2

,

r = p − q√
σ←σ→

.
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3.2.5 Modularidade

A modularidade é uma medida voltada para a detecção de comunidades. Essa medida

é aplicada apenas a um grafo que foi particionado em comunidades. Em termos gerais, ela

fornece um indício se um grupo de nós é mais densamente conectado que o esperado em

um modelo nulo, em caso afirmativo, esse conjunto é uma possível comunidade. Para o

caso em que ela reflete um comportamento próximo do que seria esperado em uma rede

aleatória, não é possível afirmar que esse grupo tenha qualquer característica especial

que o transforme em uma comunidade. No caso de modularidade negativa, isto é, em

que a densidade de conexões é menor do que o esperado, esse grupo não representa uma

comunidade (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016).

A modularidade mc de um grupo c de nós pode ser definida como

mc ∶=
Lc

L
− (Kc

K
)

2
, (4)

onde L é o número total de conexões da rede, K = 2L é a soma de todos os seus graus, Lc

é o número de conexões do grupo e Kc é a soma de seus graus.

Assumindo que uma rede foi particionada em C grupos, a modularidade total M pode

ser calculada somando-se a modularidade de cada grupo

M ∶=∑
c∈C

mc. (5)

O uso da modularidade para detecção de comunidades possui limitações. A primeira

delas é que grupos com poucas conexões internas em relação ao tamanho da rede são

agrupados indevidamente, mesmo que exista apenas uma conexão entre eles. A segunda

limitação diz respeito ao maior valor possível da modularidade Mmax, que possui a tendência

de formar um platô, dificultando a detecção da partição ótima (BARABÁSI; PÓSFAI,

2016).

Considerando as Equações 4 e 5, quando dois grupos A e B são unidos, a diferença

esperada em M é

∆MAB ∶=
LAB

L
− KAKB

K2 , (6)

onde LAB é o número de conexões que conectam os dois grupos, e KA e KB são as somas

de graus de A e B, respectivamente. Quando KAKB/K2 < 1, a modularidade aumenta

35



(∆MAB > 0) se houver ao menos uma conexão entre os grupos (LAB ≥ 1). Isso significa

que esses grupos unidos aumentam a modularidade, mesmo sendo grupos diferentes. Esse

efeito é chamado de resolução da modularidade.

É possível observar que a resolução da modularidade é diretamente proporcional ao

número total de conexões da rede. Diminuindo-se o número de conexões, KA e KB se

tornam mais relevantes que LAB/L. Portanto, para contornar essa limitação é possível

considerar os maiores grupos da partição como uma única rede e reparticioná-la. Dessa

forma, os grupos artificialmente unidos por conta da resolução serão separados.

3.3 Redes Aleatórias e Redes Reais

Uma das grandes dificuldades no estudo das propriedades das redes reais está em

separar o que são atributos que surgem unicamente pela sua topologia de outros que

são causados pelo assunto que a rede modela. Uma das abordagens para se trabalhar

esse problema surgiu nos anos 50, com Erdős Pál (Paul Erdős) e Rényi Alfréd (Alfréd

Rényi). Em uma série de artigos, esses pesquisadores lançaram as bases para a área que

hoje é conhecida como Teoria dos Grafos Aleatórios. Redes aleatórias permitem estudar

características das redes sem a interferência do assunto sendo modelado (ZWEIG, 2016).

No estudo de redes reais, as redes aleatórias funcionam como “modelo nulo”, ou seja,

se uma certa característica observada em uma rede real diverge significativamente de

uma rede aleatória equivalente, algum princípio organizacional inexistente no modelo é

responsável pela divergência (ZWEIG, 2016). Por exemplo, em redes aleatórias, a partir de

um certo número crítico de conexões é possível observar que a rede passa de uma série de

nós desconexos para um grande componente conectado. Se uma rede com alta densidade

de conexões não formar esse componente gigante como esperado em uma rede aleatória,

significa que algum outro princípio organizacional que não a simples aleatoriedade é

responsável por essa característica.

Essa abordagem foi usada na descoberta de redes de mundo pequeno por Watts e

Strogatz (1998). No caso das redes de mundo pequeno, observou-se que as redes reais

em estudo possuíam uma distância geodésica média similar a das redes aleatórias, porém

seu coeficiente de agrupamento divergia significativamente, ou seja, a organização das
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redes em estudo não poderia ser explicada meramente por aleatoriedade, algum princípio

organizacional deveria existir para que elas assumissem esse formato. Redes de mundo

pequeno são redes em que a distância geodésica entre dois nós quaisquer é muito curta,

mesmo em uma rede imensa, na ordem de uma dezena de passos de distância em uma

rede de bilhões de nós.

De forma similar, as redes reais com a propriedade de não possuírem escala divergem

das redes aleatórias no número de conexões em seus nós. Enquanto as redes aleatórias

possuem uma quantidade de conexões por nó seguindo uma distribuição de Poisson, em

redes sem escala ela segue uma distribuição de Lei de Potência, em que poucos nós

acumulam uma grande quantidade de conexões, formando hubs, enquanto a maior parte

dos nós possuem poucas conexões. Redes sem escala são detalhadas na Seção 3.3.2.

O modelo nulo funciona de forma análoga à hipótese nula em estatística e é uma das

principais ferramentas do estudo de redes reais. É importante notar que essa abordagem

predata a ciência de redes. Os trabalhos de Holland e Leinhardt (1970) em redes sociais e

de Connor e Simberloff (1979) em ecologia já utilizaram esse método, mesmo quando, no

caso do artigo de Connor, não formula o problema explicitamente como uma rede.

A comparação com modelos nulos é uma forma de análise exploratória de dados (ZWEIG,

2016), em que a descoberta de uma divergência é na verdade a descoberta de uma questão.

Nos casos exemplificados acima, as pesquisas levaram à seguinte questão: “Quais princípios

ou restrições existem para que essas redes assumam tais características?”. No caso das

redes sem escala, Barabási e Pósfai (2016) argumentam que os dois princípios suficientes

e necessários que levam a redes com essa topologia são o “crescimento” e a “conexão

preferencial” (mais sobre ambos na Seção 3.3.2), oferecendo respostas à questão levantada

pela análise contra o modelo nulo.

A proposta de princípios organizacionais leva a novos modelos de redes aleatórias

que incorporam esses princípios. Se esses modelos forem capazes de gerar redes com as

características observadas nas redes reais que motivaram sua proposição, eles são plausíveis,

ou seja, são suficientes para explicá-las. No entanto, somente a análise matemática é capaz

de dizer se os princípios são necessários, ou seja, que não é possível o surgimento de uma

rede com essa topologia sem os princípios propostos.

Esse processo levou à criação do modelo de rede aleatória de Watts-Strogatz (WATTS;
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STROGATZ, 1998), que é capaz de gerar redes em que a distância média dos menores

caminhos e o coeficiente de agrupamento são compatíveis aos observados em redes reais.

Da mesma maneira, o modelo Barabási-Albert é capaz de gerar redes que obedecem à

distribuição de grau similares às das redes reais em estudo (BARABÁSI; ALBERT, 1999).

Esses novos modelos servem como modelo nulo para futuros trabalhos. Se uma rede

real possui medidas compatíveis com redes geradas pelo modelo Barabási-Albert, então é

possível caracterizar essa rede como uma rede sem escala. Medidas divergentes significam

que o modelo não captura princípios suficientes para explicá-la, gerando novas questões a

serem respondidas.

Para se chegar ao valor esperado de uma medida em um modelo nulo, duas abordagens

são usadas. A primeira consiste em gerar um conjunto de redes a partir do modelo,

computar a medida de cada uma e chegar a um valor médio entre todas elas. A segunda é

usada em modelos nulos mais simples ou mais profundamente estudados e consiste em

calcular analiticamente o valor esperado usando análise combinatória. Por exemplo, para

obter a distância geodésica média esperada em uma rede de 1000 nós e 2000 conexões,

é possível gerar algumas centenas de redes com essa configuração usando o modelo de

Erdős-Rényi (detalhado na Seção 3.3.1), medir a distância de todas e tirar sua média.

Esse é o valor esperado da distância geodésica para essa configuração de rede. Entretanto,

o modelo de Erdős-Rényi é um dos mais estudados na literatura e o valor esperado da

medida acima pode ser obtido por ⟨d⟩ = ln N/ ln(2L/N), onde N é o número de nós e L é

o número de conexões.

Em um experimento ilustrativo, foram geradas 100 redes de 1000 nós e 2000 conexões,

a distância geodésica média obtida foi ≈ 5, 01 ± 0, 02, enquanto que a fórmula acima prevê

≈ 4, 98, ou seja, a distância esperada entre dois nós quaisquer de uma rede como essa é 5.

Dessa forma, modelos nulos mais bem estudados fornecem os valores esperados sem que

seja necessário recorrer a geração artificial das redes. Por outro lado, alguns modelos nulos

criam redes com características desejadas, mas não possuem ainda os valores esperados

como uma expressão em forma fechada.

A abordagem matemática, por exemplo, é usada por Barabási e Albert (1999) que

chegam a distribuição do número de conexões por grau esperada em uma rede sem escala

como sendo pk ∼ k−γ em que 2 ≤ γ ≤ 3, onde pk é a probabilidade de se encontrar um nó
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com k conexões e γ é um parâmetro chamado expoente de grau. Em Barabási e Pósfai

(2016) várias outras propriedades também são modeladas matematicamente, como por

exemplo, o número esperado de conexões no nó mais conectado.

A obtenção do valor esperado através de amostragem, por outro lado, é usada pelos

autores citados acima, mas pode ser mais claramente observada em Squartini et al. (2013),

onde os modelos utilizados não possuem ainda uma solução matemática para o cálculo do

valor esperado da medida.

Os modelos a serem escolhidos como modelos nulos para um estudo devem levar em

consideração quais características eles preservam, pois a escolha inadequada dos modelos

leva a conclusões errôneas. Sempre é possível substituir um modelo nulo por outro mais

adequado, invalidando ou reforçando as conclusões prévias (ZWEIG, 2016).

3.3.1 Modelo de Erdős-Rényi e Gilbert

Muitas das comparações feitas à frente no trabalho se referenciam a “Redes Aleatórias”

e suas propriedades. Nessa Seção são apresentados os dois modelos mais conhecidos nessa

categoria e também aqueles contra os quais as comparações são feitas.

O Modelo de Erdős-Rényi e o Modelo de Gilbert são bastante estudados e também

os mais antigos, os artigos de Gilbert e Erdős-Rényi datam de 1959. Muitos dos valores

esperados para suas medidas já estão disponíveis como modelos puramente matemáticos,

ou seja, é possível calculá-los sem que seja necessário criar a rede de fato. Esses modelos

criam redes simples com probabilidade de conexão aleatória entre nós.

O modelo de Erdős-Rényi, conhecido como G(N, L), é criado a partir de um número

fixo de nós N e conexões L. Entretanto, o modelo mais usado é conhecido como G(N, p)
proposto por Gilbert, criado a partir de N nós e com probabilidade fixa p de conexão

entre dois nós quaisquer. Os modelos são equivalentes em suas propriedades, porém o

segundo simplifica o cálculo de algumas medidas (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016).

Ambos os modelos criam redes simples. O algoritmo para geração de redes G(N, p)
pode ser descrito da seguinte forma:

1. Inicie com N nós isolados.
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2. Para cada par de nós, crie uma conexão com probabilidade p.

O algoritmo para geração de uma rede G(N, L), por sua vez, pode ser descrito como:

1. Inicie com N nós isolados.

2. Selecione aleatoriamente dois nós sem conexão entre si e crie uma conexão entre eles.

3. Repita o Passo 2 até que existam L conexões na rede.

Uma das propriedades mais notáveis desse modelo é o surgimento de um grande

componente conectando a maior parte dos nós, denominado componente gigante, quando

p ultrapassa um valor crítico

pc =
1

N − 1 ≈
1
N

.

Essa é a probabilidade para que a média de graus da rede seja 1, ⟨k⟩ = 1. É intuitivo

que o surgimento de um grande grupo conectado aconteça quando cada nó possua uma

conexão, porém, não é tão intuitivo que essa condição seja suficiente para isso.

Os modelos apresentados acima podem ser generalizados para uma rede direcionada

de maneira bastante trivial, bastando diferenciar as conexões (i, j) de (j, i). Já para redes

ponderadas, foi encontrado apenas um artigo de Garlaschelli e Loffredo (2004) propondo

uma alternativa.

3.3.2 Redes sem Escala

As Redes sem Escala ou Redes Livres de Escala2 são redes em que sua distribuição de

grau segue a Lei de Potência (BARABÁSI; ALBERT, 1999). A Lei de Potência é uma

relação entre as variáveis x e y expressa como y = λxα, onde λ e α são constantes. Isso

significa que y varia exponencialmente em relação a x. No caso das redes livres de escala,

a relação é negativa, em que muitos nós possuem poucas conexões e poucos nós possuem

muitas conexões. Esse comportamento da lei de potência é exemplificado graficamente na

Figura 3.8, com α = −2.
2Scale-free Networks

40



(a) escala regular (b) escala logarítmica

Figura 3.8: Exemplo de lei de potência com α = −2

Em seu artigo, Barabási e Albert (1999) propõem que a distribuição de probabilidade

de grau, ou seja, a probabilidade de existir na rede um nó com k conexões, segue aproxi-

madamente a Lei de Potência p(k) ∼ k−γ, onde γ é chamado expoente de grau e 2 ≤ γ ≤ 3

em redes reais. Em contraste, redes aleatórias como as que seguem o modelo de Erdős-

Rényi, possuem distribuição de grau seguindo um distribuição de Poisson p(k) = e−µµk/k!.

Barabási propõe que redes sem escala são formadas exclusivamente pela aplicação de dois

processos distintos: Crescimento e Conexão Preferencial3.

Definição 3.7. Crescimento significa que a rede se formou pela adição de nós (BARA-

BÁSI; PÓSFAI, 2016), diferentemente de uma rede aleatória de Erdős-Rényi que parte de

um número fixo de nós.

Definição 3.8. Conexão Preferencial é o processo pelo qual novos nós se ligam a nós

já existentes na rede com probabilidade proporcional ao seu grau (BARABÁSI; PÓSFAI,

2016).

O crescimento significa que redes sem escala não surgem com um número fixo de

nós e adicionam conexões entre si, mas que a rede possui um processo em que novos são

adicionados com o passar do tempo. É possível observar isso no crescimento da redes
3Preferential Attachment
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(a) escala regular (b) escala logarítmica

Figura 3.9: Distribuição de probabilidade de grau p(k) ∼ k−γ com 2 ≤ γ ≤ 3

de comunicação, energia, transporte e em redes de interação de proteínas. No caso do

MCar, significa que novas ocupações são adicionadas com o tempo, o que coincide com o

conhecimento tácito.

O tempo de crescimento não é um fator relevante, mas sim que haja crescimento. Em

1991 a WWW possuía apenas uma página, enquanto hoje estima-se que ela possua mais

de um trilhão delas (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016). Por outro lado, a rede de interação de

proteínas tem pouco mais de 20.000 nós e levou 4 bilhões de anos para ser construída.

O segundo processo que leva a criação de redes livres de escala é a conexão preferencial.

Esse processo diz que, ao ser incorporado em uma rede, um nó prefere se conectar a outros

que já possuam muitas conexões, em um fenômeno também conhecido como “o rico fica

mais rico”. Os exemplos variam desde um novo aluno na sala de aula, que tem maior

chance de conhecer alunos que já são populares, até a própria WWW, autores de páginas

novas criam links para outras já bem conhecidas. No caso do MCar, essa característica

não parece possuir um equivalente no conhecimento tácito, o que a torna inesperada.

Barabási e Pósfai (2016, pág. 191) argumentam que ambos os processos são suficientes

e necessários para a criação de redes livres de escala, ou seja, não apenas que a presença

de ambos é capaz de gerar redes livres de escala, como não é possível gerá-las sem que
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ambos os processos estejam envolvidos, ao menos implicitamente.

Em termos práticos, a característica mais notável das redes livres de escala é a grande

probabilidade de se encontrar nós de grau alto, os hubs (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016). Essa

topologia possui importantes aplicações em diversas áreas, por exemplo, em uma rede de

comunicações, a falha de nós aleatórios causa pouco dano a rede, pois há uma chance maior

de que a falha aconteça em nós com poucas conexões. Por outro lado, ataques direcionados

aos hubs de comunicação podem derrubá-la, pois o número de nós é relativamente pequeno

em comparação ao tamanho da rede e suas conexões atingem uma grande quantidade

de nós (ALBERT; JEONG; BARABASI, 2000). Outro exemplo está na dispersão de

doenças contagiosas, em redes com a presença de hubs, como pessoas com grande número

de contatos interpessoais, a tendência é que eles conectem rapidamente pessoas distantes e

acelerarem a dispersão por toda a rede (PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2000).

Uma vez comprovado que uma rede real é na verdade uma rede sem escala, as

propriedades exemplificadas acima, e outras mais, estarão presentes (ALBERT; JEONG;

BARABASI, 2000; PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2000; BARABÁSI; PÓSFAI,

2016), pois elas dependem da topologia da rede e não de alguma característica intrínseca

do assunto sendo modelado. No entanto, o significado de cada propriedade precisa ser

avaliado no contexto da rede; em uma rede de transporte, por exemplo, o significado

da média da distância geodésica é bastante intuitiva; já em uma rede que representa

interações entre proteínas essa propriedade e suas consequências necessitam de um certo

aprofundamento.

Em uma rede gerada aleatoriamente, a distribuição de grau segue uma distribuição

de Poisson, o que elimina a possibilidade de nós de alto grau. Uma comparação entre as

distribuições de Lei de Potência e Poisson pode ser vista na Figura 3.10. Há uma maior

número de nós de baixo grau na Lei de Potência que em Poisson, que concentra o grau de

seus nós próximos ao grau médio da rede. A distribuição de Poisson prevê que não existem

nós de alto grau, enquanto que sua presença é esperada na Lei de Potência. A cauda longa

da Lei de Potência é o que caracteriza uma rede sem escala (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016).

O grau esperado kmax do maior hub em uma rede sem escala é (BARABÁSI; PÓSFAI,

2016)

kmax = N
1

γ−1 , (7)
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Figura 3.10: Comparativo entre as distribuições de Lei de Potência e Poisson. Ambas

possuem média em 11 e a Lei de Potência possui expoente 2,1. A escala logarítmica da

Figura 3.10b destaca as diferenças entre as duas, enquanto na distribuição de Poisson o

grau esperado dos nós se concentra próximo à média, na Lei de Potência são esperados

muitos mais nós de baixo e alto grau.

onde N é o número de nós. Já em uma rede aleatória, o cálculo do maior grau esperado

produz a equação transcendente (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016)

Ne−⟨k⟩
⟨k⟩kmax+1

(kmax + 1)! − 1 ≈ 0, (8)

onde ⟨k⟩ é grau médio da rede.

A característica que dá nome à rede sem escala é que a variância de grau esperada

diverge conforme o número de nós tende ao infinito, em outras palavras, enquanto em

uma rede aleatória um nó randomicamente escolhido terá o grau em torno do grau médio,

em uma rede sem escala, a variância é várias vezes maior do que o grau médio e um nó

randomicamente escolhido pouco provavelmente terá o grau próximo ao médio. Essa carac-

terística torna tanto a média de grau quanto a variância pouco informativas (BARABÁSI;

PÓSFAI, 2016).

3.3.3 Identificação da Rede sem Escala

Espera-se que uma rede sem escala possua a distribuição de grau de na forma p(k) = k−γ .

Entretanto, essa é uma aproximação teórica raramente encontrada em redes reais (BA-

RABÁSI; PÓSFAI, 2016). Os dados empíricos seguem aproximadamente esse forma
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tanto por conta de características da rede quanto pelo ruído natural de dados reais, em

especial, é comum que a rede possua hubs menores que os preditos pela distribuição teórica.

No entanto, isso não invalida as propriedades esperadas, desde que a cauda longa da

distribuição esteja acima do esperado em uma distribuição exponencial. Se os graus dos

hubs forem muito próximo ou menores do que o esperado nessa distribuição, significa que

ela pode ter sido gerada sem a presença de Conexão Preferencial (BARABÁSI; PÓSFAI,

2016), excluindo um dos dois elementos formadores de uma rede sem escala.

Resumidamente, uma vez encontrado γ, um teste estatístico seria suficiente para

identificar se a distribuição de grau de uma rede real segue o formato esperado. Entretanto,

diversas distribuições de cauda longa (mencionadas à frente) apresentam suas diferenças

somente quando k possui um valor alto, o que significa que a distribuição irá apresentar

diferenças somente nos hubs. Adicionalmente, por ser uma distribuição discreta, a distri-

buição de grau apresenta uma “dispersão” em sua cauda, pois os nós de grau mais alto

são quase sempre únicos em seu grau. A distribuição de grau do MCar pode ser observada

na Figura 3.11a.
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(a) Função Massa de Probabilidade (binning linear)

p(k) = Nk/N
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10 1

100

P(
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(b) Função Massa de Probabilidade Cumulativa

Complementar P (k) = ∑N
q=k p(q)

Figura 3.11: Funções de Probabilidade de grau de entrada usadas em Redes sem Escala.

Para eliminar essa dispersão, recomenda-se o uso da função densidade de probabili-

dade cumulativa complementar P (k) = Pr(K ≥ k) (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016) como

exemplificado na Figura 3.11b. A distribuição acumulada complementar segue a forma

P (k) = k−γ+1 (CLAUSET; SHALIZI; NEWMAN, 2009). Apesar do grau ser um valor

discreto, por questões de simplificação, assume-se que p(k) (e portanto P (k)) são baseados

em valores contínuos (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016).
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Também espera-se que uma rede real possua um certa saturação ksat no número de

nós de grau baixo (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016) e um limite no grau máximo kcut para

os hubs, implicando que p(k) para ambos esteja abaixo do que a Lei de Potência prediz.

Essas duas limitações são conhecidas e, por si só, não impedem que a rede seja sem escala,

mas dificulta sua detecção.

O conjunto de técnicas descrito por Clauset, Shalizi e Newman (2009) lida com as

dificuldades expostas acima e foi usado para identificar se o MCar é uma rede sem escala.

O procedimento é descrito a seguir.

Inicia-se assumindo que a distribuição segue a Lei de Potência e encontra-se o provável

o valor de γ usando a estimativa por máxima verossimilhança (maximum-likelihood esti-

mation). Assumindo um valor contínuo para k, a estimativa de γ é dada por (CLAUSET;

SHALIZI; NEWMAN, 2009)

γ̂ = 1 +N [
N

∑
i=1

ln ki

ksat
]
−1

.

Após encontrar a estimativa γ̂ para o valor real de γ, testa-se se os dados empíricos

são prováveis de serem gerados com essa distribuição. Para isso, geram-se dados sintéticos

a partir da distribuição teórica encontrada e mede-se a distância Dsint dessas distribuições

contra a distribuição teórica usando-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. Mede-se também

demp entre os dados empíricos e a distribuição teórica. Chega-se então a um valor-p

simplesmente contando-se o número de vezes que os dados sintéticos estão além dos dados

empíricos em relação a distribuição, ou seja

p = ∣Dsint > demp∣
∣Dsint∣

.

Por conta da saturação dos nós da baixo grau, a distribuição é ajustada apenas para

graus acima de ksat. Para encontrar o valor de ksat, procura-se o menor valor no teste de

Kolmogorov-Smirnov entre os dados empíricos e a distribuição teórica para vários ksat.

Clauset, Shalizi e Newman (2009) argumenta que o procedimento resulta no valor mais

próximo a saturação real.

Uma vez identificada que a distribuição de grau possivelmente segue uma Lei de

Potência, é possível tentar identificar a distribuição mais adequada para os dados. Abaixo

as equações de cauda longa que podem ser encontradas em redes reais, elas raramente
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Distribuição p(k) = Cf(k)
C f(k)

Exponencial λeλkmin e−λk (9)

Lei de Potência (γ − 1)kγ−1
min k−γ (10)

Lei de Potência Truncada λ1−γ

Γ(1−γ,λkmin) k−γe−λk (11)

Log-normal
√

2
πσ2 [erfc ( ln kmin−µ√

2σ
)]
−1 1

k e−
(ln k−µ)2

2σ2 (12)

Exponencial Esticada βλeλkβ
min kβ−1e−λkβ (13)

Tabela 3.1: Distribuições encontradas em redes sem escala (com exceção da distribuição

exponencial). C é a constante de normalização tal que ∫
∞

kmin
Cf(k)dk = 1.

obedecem à Lei de Potência estrita. Por outro lado, com exceção da Exponencial, todas

as distribuições abaixo possuem variância muito maior do que a média de grau ⟨k2⟩≫ ⟨k⟩
e, portanto, a propriedade livre de escala se preserva.

Para encontrar qual a distribuição mais provável, um teste com o logaritmo de qualidade

de ajuste4 é feito com cada distribuição teórica e os resultados são comparados dois a dois

para se gerar uma razão de qualidade de ajuste5 na forma

R =
n

∑
i=1

ln p1(ki) − ln p2(ki),

onde p1 e p2 são as distribuições sendo testadas. A razão R indica qual a distribuição

melhor explica os dados encontrados.

3.4 Detecção de Comunidade

Detecção de Comunidade ou Agrupamento (Clustering) são nomes equivalentes para a

atividade de se encontrar conjuntos de nós que possuem ligações mais fortes entre si do

que com o resto da rede (FORTUNATO, 2010). O termo partição é por vezes usado como

sinônimo para grupo ou comunidade, embora a atividade de Particionamento de Grafo
4Log-likelihood test
5Log-likelihood ratio
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tenha uma conotação diferente de Detecção de Comunidade, sendo o particionamento a

atividade de subdividir o gráfico de maneira que o número de conexões entre as partições

seja o menor possível (FORTUNATO, 2010).

A definição mais tradicional para comunidade é a de um subgrafo com mais conexões

entre seus nós do que com o restante do grafo (AHN; BAGROW; LEHMANN, 2010;

EVANS; LAMBIOTTE, 2009). Usando uma definição ligeiramente diferente, Barabási e

Pósfai (2016), Newman e Girvan (2004) advogam que uma comunidade deve possuir uma

densidade de conexões mais alta do que o esperado em uma rede aleatória equivalente, a

comparação com uma rede aleatória sendo o ponto chave. Para esses autores, o número de

conexões é o fator determinante para a identificação da comunidade.

Rosvall, Axelsson e Bergstrom (2009) e Dongen (2000), por sua vez, trabalham a

detecção de comunidades como a identificação de fluxos mais frequentes na rede. Assumindo

que uma conexão representa um fluxo, as comunidades devem possuir fluxo maior entre

seus nós do que com outros fora da comunidade, o que não está diretamente relacionado

ao número de conexões. Por outro lado, Newman (2004) usa o recurso de transformar

redes que representam fluxos em redes multigrafo, “explodindo” cada conexão ponderada

em um número de conexões proporcional ao seu peso. A proposta de Newman torna a

definição de comunidade por fluxo similar a definição de comunidade por densidade de

conexões.

De qualquer forma, essas abordagens distintas são aplicáveis a cenários diferentes. A

densidade de conexões é mais adequada a redes onde a evolução da estrutura é importante,

como, por exemplo, em uma rede social. Já em redes que representam fluxos, como circuitos

ou redes de transporte, a segunda abordagem é mais atraente (ROSVALL; AXELSSON;

BERGSTROM, 2009).

Na visão de Barabási e Pósfai (2016) a detecção de comunidade se apoia em quatro

hipóteses, como será descrito a seguir. Contrastá-las com os conceitos de Rosvall, Axelsson

e Bergstrom (2009) destaca a diferença entre as abordagens e torna mais claras as situações

onde são mais adequadamente aplicadas.

Hipótese Fundamental A estrutura de comunidade de uma rede é codificada unicamente

em seu diagrama de conexões.
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Isso significa que não é possível identificar comunidades somente pelos seus graus,

nós ou quaisquer medidas que não envolvam a estrutura de conexão da rede. A

detecção de comunidades só é possível analisando-se a conectividade entre os nós, seja

através de uma matriz de adjacência ou outro artefato que permita a investigação

das conexões.

Essa hipótese é válida em qualquer uma das definições de detecção de comunidades

mencionadas no início dessa Seção.

Hipótese da Conectividade e Densidade Uma comunidade é um subgrafo densa-

mente conectado em uma rede.

Conectividade significa que uma comunidade não ultrapassa as bordas de um único

componente, já a densidade significa que os membros de uma comunidade têm maior

probabilidade de se conectarem entre si do que com membros fora dela.

A Hipótese da Conectividade é bastante intuitiva e também é compartilhada pelas

definições dos outros autores. Entretanto a Hipótese da Densidade é válida para a

definição de comunidade de Ahn, Bagrow e Lehmann (2010) e Newman e Girvan

(2004), mas não é uma condição necessária na concepção de Rosvall, Axelsson e

Bergstrom (2009) e Dongen (2000). Para esses autores, a Hipótese da Densidade po-

deria ser adaptada como a Hipótese do Fluxo, que propõe que a movimentação dentro

de uma comunidade tem maior probabilidade de acontecer do que a movimentação

para fora dela.

O contraste entre as hipóteses mostra como elas se diferenciam quanto ao propósito,

enquanto a Hipótese da Densidade é formulada em termos de novas conexões,

prevendo uma evolução estrutural, a Hipótese do Fluxo é formulada em termos da

dinâmica existente da rede.

Outro ponto a ser destacado é que, enquanto a Hipótese da Densidade trata de

uma rede não-ponderada, a Hipótese do Fluxo pressupõe uma rede direcionada e

ponderada.

Hipótese de Aleatoriedade Redes aleatoriamente conectadas não possuem estrutura

de comunidade
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Essa hipótese é um dos fundamentos para a medida de Modularidade descrita na

Seção 3.2.5, embora a hipótese tenha sido formalmente postulada após a concepção

da medida por Newman (2004). De acordo com essa hipótese, uma comunidade é

um conjunto de nós mais fortemente conectados do que o esperado em uma rede

aleatória com número equivalente de conexões e nós. Essa definição se baseia na

premissa de que não se pode atribuir um princípio organizacional a uma estrutura

gerada por pura aleatoriedade.

Novamente, essa hipótese tem um forte foco na evolução estrutural da rede (gerada

por mecanismo não-aleatório), enquanto a detecção de comunidades por fluxo se

atenta a dinâmica já modelada por ela.

Hipótese de Modularidade Máxima Para uma dada rede, a partição com modulari-

dade máxima corresponde à estrutura ótima da comunidade.

Essa hipótese se baseia na anterior, justificando que quanto mais longe a estrutura

de uma comunidade estiver de uma estrutura aleatória, mais relevante ela é como

comunidade. Entretanto, como discutido na Seção 3.2.5, essa definição possui

limitações quanto ao seu uso prático por conta dos problemas de resolução e platô.

Essa hipótese pode ser compreendida como o corolário das três hipóteses anteriores.

Com exceção da Hipótese Fundamental, as outras três hipóteses direcionam forçosa-

mente à conclusão de que a modularidade é a única medida aceitável para detecção de

comunidade. O contraste das hipóteses com a definição de comunidade baseada em fluxo

pontua uma questão importante: a medida de particionamento ótimo para uma rede é

dependente da premissa sobre “o que é uma comunidade”. Isso significa que premissas

diferentes e modelagens diferentes levam a medições adequadas diferentes.

A natureza estrutural da modularidade direciona seu uso para problemas em que

a criação e remoção das relações são os objetos do estudo, como nas redes sociais em

que conexões são criadas com pessoas se conhecendo e removidas quando se distanciam.

Em seu artigo icônico, Zachary (1977) acompanha a rede de relacionamentos em um

clube de caratê onde seus membros se dividem após uma disputa entre o presidente e um

dos instrutores. Seu trabalho é frequentemente utilizado na demonstração de algoritmos
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de detecção de comunidade, uma vez que a divisão do clube em dois grupos revela o

particionamento natural dessa estrutura.

Por outro lado, algoritmos de detecção de comunidade que não levam em conta a

direção e o volume do fluxo em redes descartam a característica principal que levam alguns

desses problemas a serem modelados como redes.

A natureza da Equação de Mapa, descrita na próxima seção, direciona seu uso para

modelagens em que o fluxo está codificado nas relações, por exemplo, em redes de transporte

o fluxo pode se intensificar ou diminuir, mas novas rotas não são tipicamente o objeto

direto de estudo.

3.5 Equação de Mapa

A Equação de Mapa6 é uma medida de qualidade de particionamento da rede com

propósito idêntico à Modularidade (Seção 3.2.5), porém, mais adequada a redes que

representam fluxos (ROSVALL; AXELSSON; BERGSTROM, 2009). A teoria por trás

dessa equação é apresentada em detalhes a seguir.

Segundo Grünwald (2007), quaisquer regularidades em um conjunto de dados podem

ser usadas para comprimi-lo, ou seja, descrevê-lo usando uma quantidade menor de

símbolos. Quanto maior a regularidade, maior a compressão, dessa forma, dentre várias

representações possíveis dos dados, a que apresentar maior compressão é também aquela

que melhor identifica padrões nos dados. A Descrição de Comprimento Mínimo (Minimum

Description Length) é a disciplina que estuda essa relação (GRÜNWALD, 2007).

O algoritmo Infomap aproveita essa dualidade entre detecção de padrões e compressão

de dados para identificar padrões de fluxo em redes (ROSVALL; AXELSSON; BERGS-

TROM, 2009). O Infomap nada mais é do que um algoritmo de otimização baseado na

Equação de Mapa.

Para compreender como a equação mede a qualidade do particionamento, é preciso

entender como um trajeto aleatório em uma rede é representado e como a Descrição de

Comprimento Mínimo usa essa representação.
6Map Equation
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LALJLJKJKIHFEGHFHGEFEGHFGFHIHFEDEGHFGHGE

(b) Caminho na rede

Figura 3.12: Caminho de um random walker

Para isso, descreve-se o caminho que um random walker faz em uma rede através da

sequência de nós pela qual ele passa. Por exemplo, assumindo uma rede com os nós A, B

e C, um caminho possível poderia ser descrito por ABACBA.

A Figura 3.12a mostra um grafo regular, onde todos os nós possuem três vizinhos.

Nesse tipo de rede, um random walker ergódico (de caminho infinito) percorre todas

as conexões o mesmo número de vezes. A Figura 3.12b mostra um caminho aleatório

passando por 800 nós.

Apesar de ser uma rede regular, onde cada nó possui três conexões, sua topologia faz

com que o random walker fique “preso” nos grupos formados pelos nós ABCD, EFGH e

IJKL; escapando esporadicamente de um para outro, onde circula até escapar novamente.

Esses grupos são destacados na Figura 3.13a. O caminho percorrido pelo walker é exibido

na Figura 3.13b, dessa vez destacando os grupos por onde ele passa. As cores em ambas

as figuras tornam fácil perceber seu comportamento.

Se cada nó for representado por uma sequência de bits, podemos medir quanta

informação é necessária para representar o caminho feito pelo random walker. Usando a

codificação de tamanho variável de Huffman (1952) os nós mais frequentes são representados

por códigos menores, o que leva a uma codificação menor para representar um caminho do

que uma que use códigos de tamanho fixo.

O conjunto de códigos usados para representar os nós é chamado codebook. Na
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(b) Caminho na rede

Figura 3.13: Rede e caminho destacados

Figura 3.14a o codebook é formado por 12 entradas, com códigos indo de “000” a “1111”,

seguindo a proposta de Huffman (1952), os códigos são gerados de maneira a poderem

ser concatenados e ainda assim a sequência identificar os nós sem ambiguidade. Em uma

caminho aleatório, os nós visitados mais frequentemente podem usar códigos menores,

reduzindo a quantidade de informação necessária para representá-lo.

Essa estratégia é usada na Equação de Mapa para medir a qualidade do particionamento

partindo-se do princípio de que um random walker passará mais tempo dentro de uma

comunidade do que entre elas. Para representar isso, considera-se o uso de codebooks

diferentes por comunidade, permitindo que os códigos sejam reutilizados entre elas. Como

cada comunidade possui um conjunto menor de nós e códigos mais curtos são reaproveitados,

espera-se que esse particionamento reduza a quantidade de informação necessária para

representar o caminho do random walker.

Para reutilizar os códigos e ainda assim manter o caminho sem ambiguidades, é

preciso identificar quando o random walker sai e entra em outra comunidade. Isso é

feito utilizando-se um codebook índice com os códigos de entrada em cada comunidade e

adicionando-se um código extra em cada uma para marcar a saída da comunidade.

Assume-se que, junto com os códigos de entrada e saída da comunidade, melhores

particionamentos serão representados por codificações menores (mais “comprimidas”) do

que sem essa estratégia. Caso não existam comunidades detectáveis, espera-se que o
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random walker circule livremente pela rede, tornando o reaproveitamento de códigos mais

custoso do que a atribuição de códigos distintos a cada nó.

Na Figura 3.14b, existem três codebooks, um para cada comunidade, com codificação

reaproveitada “00”, “01”, “10”, “110” e o código de saída “111”. O codebook índice possui

os códigos: “0”, “10” e “11” para identificar a entrada em cada uma das comunidades.

Dessa forma, sem o uso de codebooks, o caminho que começa no nó mais abaixo

do grafo da Figura 3.14a e termina no nó do canto superior esquerdo é descrito pela

sequência binária “000 1110 1011 1111 1101”, usando 19 bits. O mesmo caminho, usando

a codificação com codebooks da Figura 3.14b é “0 01 110 111 11 00 01 10” e possui 17

bits (os números em negrito indicam entrada em um grupo e o número em itálico indica

saída do grupo).

Nesse caminho curto, ambas as codificações têm tamanhos similares, porém, em um

caminho infinitamente longo (ergódico), o uso de múltiplos codebooks pode produzir um

código mais compacto do que o uso de um único codebook. Como exemplo, o caminho da

Figura 3.12b usando a codificação com um único codebook da Figura 3.14a possui 2880

bits contra 1776 bits usando a codificação com três codebooks da Figura 3.14b.

1011

1111

1101

1000 1001

1010

1100

010

011

000

0011110

(a) Nós usando codificação de Huffman

00

01

10

110 00

01

10

110

00

01

10110

111

111111

0
10
11

(b) Reaproveitamento de códigos

Figura 3.14: Codificação dos nós

O particionamento da rede em grupos onde os caminhos aleatórios podem ser repre-

sentados da maneira mais compacta possível deve representar o melhor particionamento

em relação ao fluxo.
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A Equação de Mapa permite que se identifiquem as menores codificações possíveis

para um determinado particionamento da rede de maneira analítica, sem a necessidade

de se empregar random walkers de fato. Com ela, a detecção de comunidades usando o

fluxo como critério de coesão se reduz a um problema de otimização, implementado pelo

algoritmo Infomap.

A Equação de Mapa é

L(M) = q↷H(Q) +∑
i∈M

pi
↻H(P i) , (14)

onde L(⋅) é o menor tamanho de codificação possível para representar um certo particio-

namento; M é o particionamento dos nós em comunidades i ∈M; q↷ é a probabilidade de

um random walker sair de qualquer comunidade e passar para o codebook índice; H(Q)
(eta em maiúsculo) é o número médio de bits usado para representar o codebook índice

segundo a distribuição de probabilidade Q; e H(P i) também é o número médio de bits,

mas dessa vez daqueles usados na comunidade i segundo a distribuição P i; finalmente pi
↻

é a probabilidade do walker permanecer na comunidade i.

H(p) é a equação que descreve a entropia da informação segundo uma certa distribuição

de probabilidade p (SHANNON, 1948). Ela se refere a média de bits necessária, por

símbolo, para se representar a informação gerada por um processo estocástico e é expressa

como:

H(p) = −∑
α

pα log2 pα .

Nessa equação, pα é a probabilidade estacionária da rede, ou seja, em um caminho infi-

nito, qual fração de tempo o walker estaria em α (ROSVALL; AXELSSON; BERGSTROM,

2009).

Para calcular pα inicia-se com a matriz estocástica linear W , gerada a partir da matriz

de adjacência A direcionada e ponderada. Em uma matriz estocástica linear, a soma

dos pesos de entrada do nó (linha) é normalizada para que resulte em 1. Cada elemento

wαβ dessa matriz representa a probabilidade de um random walker em α chegar ao nó β.

Transportada para a realidade do MCar, essa é a probabilidade de alguém na ocupação α

fazer a transição para a ocupação β.
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Sendo N o número de nós da rede, define-se wαβ como:

wαβ =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1
N , se α não possui conexões de saída, ou seja, ∑β Aαβ = 0,

0, se não há conexão entre α e β,
Aαβ

∑β Aαβ
, caso contrário.

(15)

A primeira cláusula da Equação 15 garante que a matriz estocástica possua linhas

totalizando 1 quando o nó não possui conexões de saída. Para efeitos do random walker,

isso significa que ele se teleporta para um nó qualquer da rede quando se encontra em um

nó sem saída. Caso contrário, os nós sem conexões de saída acumulariam a probabilidade

total da rede (PAGE et al., 1999).

A probabilidade estacionária pα é calculada pelo sistema de equações

pα =
1
N

τ +∑
β

(1 − τ)pβwβα , (16)

onde τ é a probabilidade do walker ser teleportado para um nó aleatório. A primeira

cláusula da Equação 15 e a presença de τ transformam o random walker em um random

surfer. Esse artifício foi usado por Page et al. (1999) na criação do algoritmo de PageRank

e fornece a base para a Equação de Mapa.

O recurso de teleporte garante a ergodicidade do caminho e, segundo o teorema de

Perron-Frobenius, faz com que a probabilidade estacionária seja definida (ROSVALL;

AXELSSON; BERGSTROM, 2009).

A partir de pα, é possível expandir a Equação de Mapa. Seja qi↷ a probabilidade de

saída da comunidade i e q↷ a probabilidade de saída de qualquer comunidade, o valor de

q↷ equivale à taxa de uso do codebook índice, uma vez que a saída de uma comunidade

implica em seu uso para indicar qual a próxima comunidade. Finalmente, seja N o número

de nós da rede e Ni o número de nós pertencente à comunidade i, expande-se a Equação 14
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em

qi↷ =
N −Ni

N
τ∑

α∈i
pα + (1 − τ)∑

α∈i
∑
β∉i

pαwαβ

q↷ = ∑
i∈M

qi↷

pi
↻ = qi↷ +∑

α∈i
pα

H(Q) = −∑
i∈M

qi↷
q↷

log2
qi↷
q↷

H(P i) = −qi↷
pi
↻

log2
qi↷
pi
↻
−∑

α∈i

pα

pi
↻

log2
pα

pi
↻

(17)

L(M) = q↷ log2 q↷ − 2
m

∑
i=1

qi↷ log2 qi↷ −
n

∑
α=1

pα log2 pα +
m

∑
i=1

pi
↻ log2 pi

↻ .

A Equação na forma apresentada acima é suficiente para identificar comunidades onde

os nós não são compartilhados entre elas. A Seção seguinte descreve alterações na equação

para que seja possível a detecção de comunidades com sobreposição.

3.6 Redes com Memória

Na modelagem do MCar, um Analista de Sistemas e um Arquiteto têm chances similares

de se tornarem Gerente de Projetos. Entretanto, apesar de receber o mesmo nome, as

competências de um coordenador de projetos da área de software e de arquitetura são

bastante diferentes. Na realidade, essa é uma ocupação que pode figurar em duas ilhas

ocupacionais bastante distintas, pois a movimentação entre essas duas áreas é relativamente

rara em comparação com a movimentação dentro de si mesmas.

O padrão esperado nesse caso, é que profissionais de cada ilha vão para Gerente de

Projetos e voltem para sua própria ilha ao invés de cruzar a fronteira de carreira. Para

poder identificar esse padrão, é preciso considerar não apenas a ocupação imediatamente

anterior, mas também a subsequente.

No MCar as ocupações prévias do profissional não influenciam seu próximo passo,

apenas sua ocupação atual. No entanto, como exemplificado no caso acima, a “perda de

memória” da ocupação anterior compromete a identificação das comunidades.

Efetivamente, o MCar modela o fluxo de profissionais como uma cadeia de Markov

de primeira ordem. Considerar ocupações anteriores transforma o fluxo da rede em uma
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AQ

CP

AS

GP

(a) Simples

AQ

CP

AS

GP

(b) Direcionada

AQ

CP

AS

GP

(c) Com Memória

Figura 3.15: Exemplo de uma rede com 4 nós e representações com sucessivos aumentos

de informação. Os nós são GP - Gerente de Projetos, AS - Analista de Sistemas, AQ -

Arquiteto e CP - Coordenador de Projetos. A rede simples da Figura 3.15a faz as conexões

entre AS e CP agirem como bidirecionais; a rede direcionada da Figura 3.15b unifica as

probabilidades de um random-walker caminhar entre CP e GP, ignorando onde estava

anteriormente. Os fluxos com memória (processo markoviano de segunda ordem) podem

ser observados na Figura 3.15c

cadeia de Markov de ordem superior ou em uma Rede com Memória7 (EDLER et al.,

2017).

Edler et al. (2017) adaptam a Equação de Mapa para trabalhar com Redes com

Memória transformando-as em uma rede multi-camadas em uma representação chamada

Rede com Memória em Multi-Camadas8, como descrito na Seção 3.1.1.

O exemplo da Figura 3.16 mostra a rede formada pelas ocupações Arquiteto, Analista

de Sistemas, Coordenador de Projetos e Gerente de Projetos e suas representações em

camadas. A partir dessa representação é possível projetar uma rede de uma única camada

(uma rede “comum”), criando-se um nó-estado para cada nó em cada camada. Ignorando-se

nós-estado que não possuem conexões, essa projeção cria um nó-estado para cada conexão

de entrada, como pode ser observado na Figura 3.16c.

Uma vez que a probabilidade estacionária é calculada através das conexões de saída,

os nós-estado que possuem saída para os mesmos nós podem ser unificados sem perda de

informação para identificação de comunidades. No exemplo da Figura 3.16c, os nós CPAS

e CPAQ podem ser unidos em um único nó. Edler et al. (2017) chamam essa simplificação
7Memory Network
8Multilayer Memory Network
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AQ

CP
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(a) Trigramas

AS AQ

CP

GP

AS AQ

CP

GP

AS AQ

CP

GP

AS AQ

CP

GP

AS

AQ

GP

CP

(b) Como camadas

AQ

CP CP

GPGP

AS

(c) Projeção

Figura 3.16: Exemplo de uma rede com 4 nós e 4 trigramas (8 conexões). Os nós são GP

- Gerente de Projetos, AS - Analista de Sistemas, AQ - Arquiteto e CP - Coordenador

de Projetos. A mesma rede usando camadas para representar dois níveis de memória é

exibida na Figura 3.16b, cada camada representa o nó anterior da conexão e cada imagem

do nó na camada é chamado de nó-estado. A projeção das camadas de volta para uma

rede de camada única está na Figura 3.16c, as anotações em cada nó indicam a camada

daquele nó-estado.

de Rede com Memória Esparsa9.

Dessa forma, a aplicação da Equação de Mapa (Equação 14) permanece a mesma,

bastando que os nós-estado que permanecem na mesma comunidade compartilhem o

mesmo código. Para isso, a probabilidade estacionária pαi
do nó α na comunidade i passa

a ser a soma das probabilidades dos nós-estado αs de α que estão na mesma comunidade i

em qualquer camada S,

παi
=∑

s∈S
pαs

i
.

Substituindo a probabilidade estacionária na Equação 17, H(P i) passa a ser

H(P i) = −qi↷
pi
↻

log2
qi↷
pi
↻
−∑

α∈i

παi

pi
↻

log2
παi

pi
↻

.

9Sparse Memory Network
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AQ

CP CP

GPGP

AS

(a) Projeção

AQ

CP

GPGP

AS

(b) Rede com Memória Esparsa

Figura 3.17: A rede pode ser simplificada unificando nós que possuem saída para os

mesmos nós-estados, criando uma Rede com Memória Esparsa (EDLER et al., 2017)

Com essa alteração, a Equação de Mapa passa a identificar comunidades com sobrepo-

sição, uma vez que nós-estado que não estejam na mesma comunidade passam a identificar

fluxo de ida e volta pelo nó, mas sem uma troca substancial de fluxo entre elas.

É importante salientar que o valor final da Equação de Mapa em ambas as variações

são compatíveis, ou seja, compará-las no particionamento da mesma comunidade informa

se as comunidades são melhores representadas permitindo ou não o compartilhamento de

nós.

60



4 ANÁLISE DO MCar USANDO CIÊNCIA DE RE-

DES

O MCar é um reflexo de como as pessoas se movimentam entre ocupações no mercado

de trabalho. Ainda que seja incompleto, o grande volume de dados é representativo,

flutuações certamente ocorrem, mas não é razoável esperar que a rede seja profundamente

diferente do que é encontrado na realidade. Colocando em perspectiva, a versão do MCar

usada nessa pesquisa possui informação atualizada entre 2012 e 2017 de mais de 10 milhões

de pessoas, enquanto a população economicamente ativa no Brasil era estimada em cerca

de 102 milhões de pessoas em 2017 (IBGE/PNAD, 2018).

Enquanto cada indivíduo possui sua própria história profissional e motivações para

as ocupações que escolhe ou é obrigado a exercer, espera-se que os comportamentos

individuais façam emergir um comportamento no mercado de trabalho como um todo. Se

esse não for o caso, a rede de movimentação profissional deveria comportar-se de maneira

similar a uma rede aleatória, em que os comportamentos individuais são tão únicos que

uma certa movimentação não é diferente de uma escolha ao acaso. Por outro lado, se esses

comportamentos se somarem em uma direção, espera-se que a rede como um todo reflita

de certa forma esse comportamento comum.

Encontrar esses princípios organizacionais no MCar aumenta a compreensão sobre o

todo, permitindo previsões mais acuradas e identificando pontos críticos onde eventuais

intervenções são mais efetivas.

Nesse trabalho, são duas as grandes contribuições nesse sentido. Em primeiro lugar,

identificou-se que o MCar é uma Rede sem Escala, como será visto na Seção 4.2. Isso

significa que a rede é formada por processos específicos e possui propriedades e implicações

que vão muito além desse estudo.

A segunda contribuição está na identificação de onde estão as barreiras para movi-

mentação profissional, como será visto na Seção 4.3. Nesse processo, identificaram-se

topologias comuns que levam a proposta de novos conceitos para a evolução profissional.

Enquanto alguns resultados coincidem com o conhecimento tácito sobre como as

pessoas se comportam em suas carreiras, outros são um tanto contra-intuitivos e uma
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explicação rasa não é suficiente para explicar como elas ocorrem. É nesse ponto que essa

dissertação encontra o limite da sua proposta, onde os fenômenos foram identificados, mas

o conhecimento atual ainda é insuficiente para entendê-los completamente. A partir desse

ponto, novas pesquisas são necessárias.

Nesse sentido, a dissertação apoia-se sobre conceitos de carreira e ensaia uma incursão

sobre o quanto esses resultados podem contribuir com teorias de modelos de carreira

aceitas atualmente. Também explora algumas explicações plausíveis para os resultados

encontrados.

4.1 Descrição dos Dados

Os dados usados para esse trabalho são do MCar de 10 de fevereiro de 2017. Dos

cerca de 10 milhões de currículos, 7.005.639 foram usados, resultantes da remoção de

currículos sem informação suficiente para garantir sua qualidade. Após o processo de

limpeza da informação o grafo resultante possui 7.267 nós e 145.115 conexões, sendo 68.771

bigramas e 76.344 trigramas. A transformação dos bigramas e trigramas em conexões

resultou em 73.064 conexões e essa versão é usada para caracterizar a rede quanto ao grau

e conectividade.

4.2 Rede sem Escala e Modelos de Carreira

Conclui-se, nesse trabalho, que a topologia do MCar não pode ser obtida através de

um processo estocástico simples, ou seja, a movimentação entre as ocupações não ocorre

de maneira aleatória. Essa afirmação parece bastante óbvia, uma vez que a escolha da

movimentação profissional raramente é feita ao acaso. Entretanto, se as movimentações

profissionais acontecerem de maneira verdadeiramente única e sem restrições, não haveriam

características suficiente para diferenciar a rede final de uma em que a movimentação é

baseada unicamente em uma certa probabilidade, ou seja, uma rede aleatória.

Se a rede de movimentação profissional possui comportamentos individuais que fazem

emergir um comportamento global, a questão a ser respondida está em qual modelo melhor

representa os dados empíricos. Nessa dissertação, conclui-se que o modelo de Rede sem

Escala é o mais adequado nesse sentido.
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Essa conclusão foi obtida pelo procedimento descrito por Clauset, Shalizi e Newman

(2009) (Seção 3.3.3) e implementado pelo biblioteca de Alstott, Bullmore e Plenz (2014).

As distribuições de grau de entrada e saída do MCar seguem distribuições de cauda

longa como esperado em uma Rede sem Escala. Enquanto há um nível de incerteza não

desprezível quanto à distribuição mais adequada, a distribuição Exponencial que invalidaria

os resultados está descartada por larga margem.

A dificuldade em se identificar a distribuição exata é reconhecida tanto por Clauset,

Shalizi e Newman (2009) quanto por Barabási e Pósfai (2016). Algumas distribuições

possuem explicações para seu surgimento que permitem uma certa racionalização quanto

ao resultado, detalhado mais à frente.

A distribuição estatisticamente mais provável tanto para os graus de entrada e quanto

para os graus de saída é a Lei de Potência Truncada. A comparação das distribuições dois

a dois permite gerar um grafo comparativo com as mais adequadas, exibido na Figura 4.1.

Os resultados estatísticos foram complementados com análises visuais dos distribuições

(Figuras 4.3 e 4.4) e simulações com modelos nulos (Figura 4.5 e 4.6).

A Distribuição Exponencial possui uma razão R comparativamente distante das outras,

o que significa que ela não se ajusta bem aos dados empíricos. As outras distribuições

possuem diferenças menores, ajustando-se melhor ao dados, com uma ligeira vantagem

para a Lei de Potência Truncada tanto para o grau de entrada quanto para o grau de

saída. É possível confirmar em uma inspeção visual nas Figuras 4.3 e 4.4 que, com exceção

da Distribuição Exponencial, as outras estão bastante próximas dos dados empíricos. Em

especial, para o grau de entrada, a distribuição Esticada Exponencial e a Log-Normal são

pouco distinguíveis na cauda da distribuição. A mesma observação é válida para o grau de

saída, onde a Lei de Potência Truncada e a Exponencial Esticada são bastante próximas.

Todas as distribuições mencionadas acima significam que o número de nós de alto

grau é menor do que uma Lei de Potência pura preveria. Esse característica não invalida

a conclusão de que o MCar é uma Rede sem Escala, ao contrário, ela é esperada em

redes empíricas (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016). No caso, a Lei de Potência Truncada é

esperada em redes que possua limitadores natural para o número de conexões que um

nó pode assumir. Por exemplo, em uma rede social o número de amigos que uma pessoa

consegue manter possui um limite. As propriedades da rede sem escala não se limitam às

63



LP
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5.65

LPT

9.51

EE

6.36

3.85

0.70

EX

440.08

445.74

449.59

446.44

3.15

(a) Distribuição de grau de entrada

LP

LN

1.90

LPT

6.59

4.69

EX

965.63

967.52

972.21

EE

965.20

0.43

2.33

7.01

(b) Distribuição de grau de saída

Figura 4.1: Distribuições e a razão de adequação R relativa entre elas. As setas indicam a

preferência entre duas distribuições e o número nas arestas indica a razão R, quanto maior

o número, mais adequada é a distribuição para a qual a aresta aponta em comparação com

a distribuição na base da aresta. As siglas significam Exponencial (EX), Lei de Potência

(LP), Log-Normal (LN), Exponencial Esticada (EE) e Lei de Potência Truncada (LPT).

que seguem a Lei de Potência à risca, mas sim às redes que possuem distribuição de grau

de cauda longa, onde hubs são esperados (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016).

A cauda longa na distribuição de grau significa que o MCar é formado pelas duas

características que resultam em uma Rede sem Escala: Crescimento e Conexão Preferencial.

Uma nova ocupação não irá trocar profissionais com outras irrestritamente, mas irá preferir

ocupações que já possuem grande variedade de movimentação de entrada e saída.

Grosseiramente, isso significa que novas ocupações têm mais chances de trocar pessoas

com Assistente Administrativo, Vendedor e Recepcionista do que com Enfermeira ou

Advogado. E por esses últimos também serem hubs, ainda que menores, têm mais chances

de trocarem profissionais com ocupações novas do que outras como Enfermeira CTI 10 ou

Diretor Jurídico.
10CTI: Centro de Tratamento Intensivo
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(b) Distribuição de grau de saída

Figura 4.2: Distribuições o valor-p relativo entre elas. As setas indicam a preferência entre

duas distribuições e o número nas arestas indica o valor-p. Valores-p maiores que 0, 05 são

considerados estatisticamente não relevantes (CLAUSET; SHALIZI; NEWMAN, 2009),

significando que ambas as distribuições são indistinguíveis. As siglas são as mesmas da

Figura 4.1. O uso do valor-p é complementar em relação à razão R.

Enquanto não é objetivo desse trabalho investigar porque isso acontece, é possível

ensaiar uma explicação plausível com base no exemplo acima. Os hubs do MCar podem

ser entendidos como ocupações versáteis, no sentido em que recebem e doam pessoas para

uma ampla variedade de outras profissões, as novas ocupações teriam preferência por elas

ao invés de profissões mais especializadas.

Além da Lei de Potência Truncada, outras distribuições aceitáveis para o MCar são

a Exponencial Esticada e a Log-Normal. O modelo que resulta em uma distribuição

Exponencia Esticada é normalmente observado quando a Conexão Preferencial da rede

não é baseada unicamente no grau do nó (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016). Isso significa

que, apesar do grau exercer grande influência na preferência de conexão de novos nós,

outros fatores também influenciam a conectividade. Já uma distribuição Log-Normal surge

quanto números positivos aleatórios são multiplicados entre si (ALSTOTT; BULLMORE;
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k

10 4

10 3

10 2

10 1

100
P(

k)

  kmin = 10

Grau de Entrada
Empírico
Lei de Potência = 2, 036
Lei de Potência Truncada = 1, 895, = 0, 001
Log-Normal = 2, 738, = 3, 693
Exponencial = 0, 028
Exponencial Esticada = 91485, 723, = 0, 138

Figura 4.3: Distribuições teórica e parâmetros que melhor se ajustam à distribuição de grau

de entrada do MCar. A Distribuição Exponencial Esticada e Lei de Potência Truncada

são as que melhor explicam os dados empíricos, com ligeira vantagem numérica para a

segunda sobre a primeira (Figura 4.1). Na legenda estão os valores dos parâmetros de

melhor adequação para cada distribuição. O valor de kmin à esquerda de cada gráfico

mostra o valor mínimo de grau para o qual os parâmetros são válidos na distribuição de

Lei de Potência.

PLENZ, 2014), mas não foi encontrada uma interpretação para seu surgimento em redes

sem escala.

Como recomendado por Barabási e Pósfai (2016), Clauset, Shalizi e Newman (2009),

Alstott, Bullmore e Plenz (2014), a distribuição mais adequada deve considerar não somente

os aspectos estatísticos dos dados empíricos, mas também sua natureza. Seguindo essa

orientação, advoga-se que a distribuição Exponencial Esticada é a mais adequada para

modelar o comportamento do MCar.

Como já afirmado, a Lei de Potência Truncada é conhecida como resultado de uma

limitação natural na capacidade dos nós em possuir mais conexões, como no exemplo da

limitação do número de amigos que se pode efetivamente manter em uma rede social. Já a
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k
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k)

  kmin = 6

Grau de Saída
Empírico
Lei de Potência = 1, 961
Lei de Potência Truncada = 1, 893, = 0, 001
Log-Normal = 4, 471, = 15, 433
Exponencial = 0, 032
Exponencial Esticada = 3981888, 108, = 0, 117

Figura 4.4: Distribuições teórica e parâmetros que melhor se ajustam à distribuição de

grau de saída do MCar. Na legenda estão os valores dos parâmetros de melhor adequação

para cada distribuição. O valor de kmin à esquerda de cada gráfico mostra o valor mínimo

de grau para o qual os parâmetros são válidos na distribuição de Lei de Potência.

Exponencial Esticada é resultante do processo em que a Conexão Preferencial leva em

conta outras preferências que não unicamente o grau do nó. O segundo processo é bastante

compreensível em uma rede que modela a movimentação profissional, uma vez que novas

ocupações não trocam pessoas com outras unicamente devido a variedade com que elas

doam e recebem pessoas. Ocupações novas possuem requisitos quanto à capacitação dos

profissionais que limitam as opções de intercâmbio com outras ocupações, ao mesmo tempo

que, dentre as profissões compatíveis, as que são mais “versáteis” seriam preferenciais.

A restrição de conexões observada nos modelos que seguem a Lei de Potência Truncada

não possuem uma explicação tão direta quanto a oferecida pela Exponencial Esticada,

ainda que futuras investigações possam dizer o contrário.

Finalmente, através de inspeção visual, observa-se que para o grau de entrada na

Figura 4.3 a distribuição Exponencial Esticada é claramente mais próxima dos dados

empíricos em sua cauda, o que reforça os argumentos acima, ainda que não de forma
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conclusiva. De maneira menos proeminente, o mesmo efeito pode ser observado para o

grau de saída na Figura 4.4.

A simulação de 1.000 redes segundo cada distribuição é exibida na Figura 4.5 junto

com sua distribuição teórica e os dados empíricos. É possível observar na Figura 4.5a que

a linha dos dados empíricos está em sua maior parte dentro do esperado pela simulação,

principalmente em sua cauda. Já na Figura 4.5c, tanto a linha teórica quanto a simulação

divergem significativamente na cauda.

Apesar do resultado numérico favorecer ligeiramente a distribuição de Potência Trun-

cada, ela o faz de maneira inconclusiva. Como a distribuição mais adequada é de difícil

detecção por meios puramente estatísticos, como reconhecido por (CLAUSET; SHALIZI;

NEWMAN, 2009) e (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016), análises complementares são necessárias

para se chegar a distribuição mais plausível, considerando especialmente o assunto sendo

modelado.

Este trabalho recorre a simulações e a racionalizações sobre a movimentação profissional

para oferecer a distribuição mais plausível, ainda que não definitiva.

Dados os argumentos acima, afirma-se que o MCar é uma Rede sem Escala e que sua

distribuição de grau é melhor representada por uma Exponencial Esticada. Como corolário,

espera-se que a Conexão Preferencial das novas ocupações seja sublinearmente proporcional

ao grau das outras profissões (como descrito por Barabási e Pósfai (2016)) e que outros

fatores, não investigados nessa dissertação, sejam influenciadores nessa preferência.

Uma vez estabelecido como o MCar se comporta em termos teóricos, é preciso oferecer

um vislumbre de como a Rede sem Escala se manifesta nesse conjunto de dados e o que

isso significa para os modelos de carreira citados até agora.

Como a presença de hubs é a principal característica de uma rede sem escala, para se

compreender o quanto os hubs contribuem para a conectividade da rede, sua distribuição

de grau é exibida na forma dos gráficos de Pareto da Figura 4.7.

Por ser uma rede direcionada, um certo cuidado na análise é necessário, uma vez que

o grau dos nós não corresponde diretamente ao número de nós conectados. Imaginando

que cada nó pode ter uma ou duas conexões com o mesmo nó vizinho, o grau ki, varia

em relação ao número de vizinhos entre ki = vi (uma conexão por vizinho) e ki = 2vi
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(a) Exponencial Esticada

(b) Log-Normal (c) Lei de Potência Truncada

Figura 4.5: Simulação de Distribuição de Grau de Entrada. Os gráficos mostram a

distribuição cumulativa complementar P (k) ≥ p(k), a linha preta é a distribuição empírica,

enquanto o tracejado branco é a distribuição teórica. A região em azul é o resultado de

1.000 simulações de cada distribuição utilizando os parâmetros da distribuição teórica.

(cada vizinho possui uma conexão de entrada e saída com k), onde v é o número de nós

conectados ao nó i por uma conexão de entrada ou saída.

A contribuição de cada nó para a conectividade da rede pode ser observada utilizando-

se ego-grafos. Eles permitem mensurar o quanto os hubs se sobrepõem e qual a cobertura

de suas conexões, ou seja, quantos outros nós eles conectam. Por exemplo, o ego-grafo

centrado na ocupação Auxiliar de Produção na Tabela 4.1 contribui com 20% do seu

tamanho em ocupações não conectadas pelos 5 hubs maiores que ele e suas conexões

atingem 1.061 nós (incluindo a si próprio), cobrindo sozinho 14,6% da rede.

No MCar, poucos hubs são suficientes para conectar a maior parte da rede. No

gráfico de Pareto da Figura 4.7b as ocupações estão ordenadas pelo tamanho do ego-grafo.
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(a) Exponencial Esticada

(b) Log-Normal (c) Lei de Potência Truncada

Figura 4.6: Simulação de Distribuição de Grau de Saída.

Exatamente 25% dos maiores hubs são suficientes para conectar 98,31% da rede. O nó de

maior grau, Auxiliar Administrativo, possui um ego-grafo com 3.369 ocupações das 7.267,

ou seja, 46,36% das ocupações de alguma forma possui fluxo de profissionais saindo ou

entrando dessa ocupação.

A Tabela 4.1 contém os 5 maiores hubs do MCar com relação ao seu ego-grafo. Como

os maiores hubs alcançam uma grande quantidade de nós, é esperado que haja uma grande

sobreposição entre seus ego-grafos, ou seja, os maiores hubs levam e trazem profissionais

de muitas ocupações em comum.

O fato de que a maior parte das ocupações é alcançável através de poucos hubs reforça

teorias sobre movimentação profissional como a Carreira sem Fronteiras e a Carreira

Proteana, indicando que uma grande quantidade de profissionais trilha por carreiras

variadas e se adaptam a diferentes ocupações. No entanto, há uma rápida queda no

número de conexões e no tamanho do ego-grafo, sugerindo que esses conceitos não se
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Ocupação Ego-grafo Acumulado Inéditos

Auxiliar Administrativo 3.369 3.369 3.369

Vendedor 1.790 3.566 197

Assistente Administrativo 1.704 3.655 89

Recepcionista 1.338 3.707 52

Atendente 1.249 3.739 32

Auxiliar de Produção 1.061 3.954 215

Tabela 4.1: Tabela com os 5 maiores ego-grafos do MCar. A coluna Acumulado contém

o número de nós do ego-grafo da linha somado com os anteriores, excluindo-se nós já

vistos. A coluna Inéditos contém o número de nós que o ego-grafo possui que não estão

nos ego-grafos anteriores.

aplicam a todas as ocupações igualmente e que um número pequeno delas funciona como

“coringa” ou “ponte” para movimentação profissional. Se essa característica está presente

por que as ocupações são mais versáteis, genéricas, por serem típicas do início de carreira

ou por algum efeito de mercado é algo a ser investigado em trabalhos futuros.

É importante salientar que uma análise similar pode ser feita projetando o MCar

como um grafo não-direcionado. Entretanto, ao se usar um gráfico de Pareto para exibir a

contribuição dos hubs para conectividade, o ego-grafo inclui o próprio hub enquanto um

gráfico de Pareto das conexões só o consideraria como conexão de outros nós, deslocando

os números em um.

Observando a Figura 4.7 é possível notar que cerca de 1/5 das ocupações possui apenas

uma conexão (1.547 delas, 21,29%), mas pouco mais de 1/3 (2.682 delas, 36,91%) possui

um ego-grafo de tamanho 2. A diferença entre ambos são os ego-grafos que possuem

múltiplas conexões, tanto auto-referentes quanto de entrada e saída com seu vizinho.

Isso indica que grande parte das ocupações (1/3) está na “borda” da rede, conectada

a ela por apenas um vizinho. Se os hubs reforçam os conceitos de Carreiras Proteanas e

Carreiras sem Fronteiras, a quantidade de ocupações na borda da rede indica o contrário.

A presença de ambas as características sugere novamente que as teorias mencionadas não

se aplicam a todas as ocupações. Apesar dessa pesquisa conseguir indicar quais ocupações

71



(a) Pareto por Grau (b) Pareto por Ego Grafo

Figura 4.7: Gráficos de Pareto com a distribuição de grau do MCar e com o tamanho dos

ego-grafos. Os gráficos estão colocados lado a lado para facilitar a comparação. Os nós

estão ordenados de maneira decrescente no eixo horizontal; na Figura 4.7a as ocupações

de grau maior estão à esquerda e ocupações de menor grau estão à direita. Na Figura 4.7b

elas estão ordenadas pelo tamanho do ego-grafo. Os eixos direitos, em escala logarítmica,

estão associados às linhas cheias e representam, respectivamente, o grau do nó e o tamanho

do ego-grafo. Os eixos esquerdos estão associados às linhas tracejadas; na Figura 4.7a

ela representa a somatória de todos os graus em porcentagem e qual a contribuição das

ocupações à esquerda para essa totalização; na Figura 4.7b ela representa a quantidade de

ocupações que os ego-grafos à esquerda conectam.

parecem se encaixar melhor nessas teorias e quais não, ela é incapaz de responder quais

são as alternativas e por que elas acontecem.

4.3 Fronteiras de Carreira

Se a topologia do MCar prevê hubs e esses conectam grande parte da rede, o próximo

ponto a ser investigado é qual seu efeito nas Fronteiras de Carreira. Espera-se que suas

conexões aproximem as comunidades e as tornem efetivamente indistintas. No entanto,

como explicado a seguir, esse efeito se manifestou com o surgimento de uma comunidade

desproporcionalmente grande em relação às outras.

Nos experimentos realizados, o algoritmo Infomap foi utilizado para encontrar o

particionamento mais coeso do MCar em relação ao fluxo. Como exposto na Seção 3.5,

esse particionamento é a própria definição de fronteiras de carreira. Para esse algoritmo,
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Método Compressão Ilhas Ocupacionais Ocupações % em Ilhas

Simples 46,08% 65 5.906 81,27%

Com sobreposição 50,30% 624 5.631 77,49%

Tabela 4.2: Métodos de detecção de comunidades e seus resultados. O Método se refere

ao tipo (variação) de particionamento. Compressão significa qual a compressão de infor-

mação obtida pelo Infomap em relação a uma rede sem particionamento. A coluna Ilhas

Ocupacionais possui o número de comunidades não-triviais resultantes (ao menos 3 nós).

Em Ocupações está o número de nós que fazem parte de alguma ilha e % em Ilhas mostra

o mesmo número, proporcionalmente às 7.267 ocupações do MCar.

quanto maior a compressão da informação do caminho do random walker, melhor é o

particionamento da rede (ROSVALL; AXELSSON; BERGSTROM, 2009).

O MCar foi testado em duas variações do algoritmo:

• Simples: consiste na detecção de comunidades em que cada nó pertence a apenas

uma comunidade.

• Com sobreposição: permite-se que nós participem de mais de uma comunidade.

A variação com maior compressão revela a melhor caracterização de particiona-

mento (ESQUIVEL; ROSVALL, 2011; ROSVALL; BERGSTROM, 2011; EDLER et

al., 2017). Se a variação com sobreposição possuir maior compressão de informação do

que as outras, assume-se que suas comunidades, intrinsecamente, compartilham nós.

Os resultados de compressão para cada variação são apresentados na Tabela 4.2.

É possível observar que há ganho na compressão de informação quando se permite a

sobreposição de comunidades, revelando que a movimentação dos profissionais é melhor

caracterizada quando as ilhas compartilham ocupações.

Apesar da expressão “compartilham ocupações” ser usada, a interpretação mais

correta é que as ilhas possuem suas próprias versões das ocupações. Esquivel e Rosvall

(2011) apresentam um exemplo intuitivo do significado desse “compartilhamento” usando

aeroportos em múltiplos continentes. Transposto para a realidade do MCar, uma ocupação

que pertence a mais de uma comunidade significa que os profissionais que transitam por
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(a) Arquitetura

analista- programador
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programador
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analista- de- requisitos

pmo- gerente- de- projetos

analista- desenvolvedor- de- sistemascoordenador- de- ti

analista

analista- de- projetos

(b) Software

Figura 4.8: Duas ilhas ocupacionais compartilhando a ocupação “Coordenador de Projetos”

(em destaque). Apesar de possuírem o mesmo nome são ocupações diferentes, a movi-

mentação entre as ilhas é pouco representativa se comparada a movimentação intra-ilha.

Apenas uma fração das ocupações de cada ilha está exibida nessa figura. O tamanho do nó

indica o fluxo de profissionais que passa pela ocupação enquanto a espessura da conexão

indica o volume do fluxo entre elas.

ela, em sua maioria, voltam aos seus grupos de origem ao invés de migrarem para outros.

Não fosse dessa forma, esses grupos conectados seriam considerados como um conjunto

único de ocupações pelo algoritmo ou a ocupação estaria apenas na comunidade com fluxo

predominante.

Existem três explicações possíveis. A primeira é que essas ocupações são homônimas

e, portanto, distintas, o que significa que há uma fronteira entre elas, como exibido no

exemplo da Figura 4.8. A segunda é que essas ocupações são similares, mas fatores não

especificados dificultam a transição de um grupo para outro, o que também indica uma

fronteira de carreira, ainda que mais fraca. A terceira é que são ocupações que podem

ser exercidas por uma grande variedade de profissionais, mas que preferem voltar para

ocupações em suas ilhas originais.

Um exemplo da primeira explicação é a ocupação Coordenador de Projetos, que está

associada tanto à Arquitetura quanto à Software. Um possível exemplo da segunda é a
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Figura 4.9: Gráfico de Pareto com a distribuição de tamanho das ilhas ocupacionais. As

comunidades estão ordenadas pelo número de ocupações que contêm, ilhas maiores estão à

esquerda e menores à direita. O eixo direito, em escala logarítmica, está associado à linha

cheia e representa o número de ocupações de cada ilha. O eixo esquerdo está associado à

linha tracejada e representa o total de ocupações e qual a contribuição acumulativa das

ilhas para o total de ocupações na rede.

ocupação de Professor que aparece em diversas ilhas, sugerindo que há especializações

nessa ocupação que impedem que um Professor se movimente entre ilhas, o que condiz com

o conhecimento tácito sobre a profissão, um Professor de Matemática não se transforma

em um Professor de Língua Portuguesa facilmente. Finalmente, Auxiliar Administrativo

figurando em diversas ilhas é um exemplo da terceira explicação; ela não é reconhecida

como homônimo nem sugere uma especialização e profissionais que a exercem não a usam

para transitar de uma ilha para outra.

Em qualquer uma dessas interpretações, as ocupações que participam de mais de uma

ilha ocupacional revelam uma fronteira e não uma ponte.

As comunidades, em sua maioria, possuem uma topologia em que predomina a forma

de estrela ou estrelas com múltiplos centros, isso significa poucos hubs conectando quase

todos os outros nós. Esse formato é caracterizado por uma assortatividade negativa, ou

seja, nós de alto grau conectados a nós de baixo grau (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016). A

assortatividade das 624 ilhas com ao menos três ocupações é exibida na Figura 4.10.
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Figura 4.10: Assortatividade pelo número de ocupações na ilha com o eixo x em escala

logarítmica. Os pontos são ligeiramente transparentes para permitir a identificação dos

locais onde se sobrepõem.

Na Figura 4.11 são apresentados três exemplos que ilustram a importância dos polos

ocupacionais. O MCar, como um todo, possui assortatividade ligeiramente negativa de

−0, 191.

A ilha com o polo Aluno de Iniciação Científica é exibida na Figura 4.11a. A topologia

estrelada é claramente observável, irradiando-se a partir do polo ocupacional. O fluxo

predominante parte de Aluno de Iniciação Científica, passa por Aluno de Mestrado, Aluno

de Doutorado e termina em Pos-Doutorando sem que haja fluxo na direção contrária,

reforçando o conhecimento tácito sobre a área.

O polo ocupacional é claramente Aluno de Iniciação Científica que recebe um forte

fluxo de Monitor. O reforço do polo deve distribuir o fluxo de pessoas para as outras

ocupações. Outro ponto de especial interesse é que, a partir de Aluno de Mestrado o fluxo

intensifica até Pos-Doutorando, sugerindo que os profissionais que se tornam Alunos de

Mestrado têm forte tendência de prosseguir na carreira acadêmica.

Por outro lado, o enfraquecimento do polo tende a minar o fluxo de pessoas para

outras ocupações, provocando o enfraquecimento da ilha como um todo.
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Essa análise pontual dá dimensão à contribuição desse trabalho. Nesse caso, identificada

a ilha, o polo e o fluxo predominante, ações para reforçar uma ocupação, como Pos-

Doutorando, por exemplo, passam a ser óbvias. Sua topologia sugere que aumentar o

número de alunos de iniciação científica, desestimular sua movimentação para outras

ocupações ou incentivar o fluxo para o mestrado provocaria o efeito desejado. A proporção

de pessoas em cada fluxo fornece um “funil” para se estimar quantas pessoas seriam

necessárias em cada ocupação para atingir um certo resultado.

A ilha ocupacional relacionada à Recursos Humanos, exibida na Figura 4.11b, possui

uma topologia de estrela com polo em Analista de Recursos Humanos que se alimenta

principalmente de Assistente de Recursos Humanos e Analista de Departamento Pessoal.

Apesar de alguma dispersão, o fluxo prossegue para ocupações mais administrativas

Coordenador, Supervisor e Gerente, com uma certa força para Consultor.

Nessa ilha, o polo sugere ser a própria razão de ser da área, uma vez que as ocupações

anteriores não estão diretamente relacionadas à função ou são juniores e o fluxo prossegue

para ocupações administrativas. As outras ocupações Analistas que se dispersam a partir

do polo sugerem especializações do Analista de Recursos Humanos, em especial Analista

de Administração de Pessoal e Analista de Recrutamento e Seleção, que possuem fluxo

similares de entrada e saída para ele. Peculiarmente, Psicólogo possui fluxo similar, mas

as funções esperadas da ocupação não são diretamente relacionadas à Recursos Humanos.

O último exemplo na Figura 4.11c gira em torno do polo Analista Ambiental, mas não

possui o mesmo fluxo claro de progressão como os exemplos anteriores. Junto a ele, outros

dois polos menores Engenheiro Ambiental a Técnico em Meio Ambiente trocam fluxos

com o polo, enquanto ocupações administrativas como Coordenador, Gerente e Consultor

recebem fluxos dos três polos enquanto Estagiário as alimenta.

Ao lado esquerdo da Figura 4.11c é possível observar ocupações de ensino e pesquisa,

como Professora, Docente e Pesquisador. Sua presença na ilha sugere que são especializadas

na área Ambiental, ainda que os profissionais não tenham deixado explícito em seus

currículos.

A presença de ocupações que se relacionam com Segurança do Trabalho e SMS (Segu-

rança, Meio Ambiente e Saúde) indicam um certo compartilhamento dessa área e Meio

Ambiente, ainda que não seja forte o suficiente para juntar as ilhas. São ocupações que,
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apesar de compartilhar o título, parecem ser executadas em contextos diferentes, de modo

que a ocupação Engenheiro de Segurança do Trabalho possui pessoas que vão e vêm da

área ambiental, sem haver uma troca com outras áreas.

Essa característica condiz com o conhecimento tácito de que é mais fácil permanecer

em uma certa área de atuação (Meio Ambiente), ainda que a profissão em si seja mais

geral (Segurança do Trabalho).

As ilhas identificadas possuem tamanho bastante variado, como visto na Figura 4.9.

Chama a atenção a primeira das ilhas, que abrange pouco mais de 1/4 (27,08%) das

ocupações do MCar e formam uma ilha gigante. Uma rede que conecta as ilhas, formando

uma rede de comunidades, é exibida na Figura 4.12, apenas as maiores conexões de entrada

e saída de cada ilha foram inclusas. É possível observar que a maior ilha é a principal

doadora e receptora de grande parte das outras, funcionando, ela própria, como um hub

entre as comunidades. Esse efeito é descrito por Pollner, Palla e Vicsek (2005), em que a

rede de comunidades possui uma topologia similar rede original.

A Figura 4.12b possui apenas o ego-grafo da ilha gigante, é possível observar que os

nós à direita do grafo estão ausentes. Esses ilhas podem ser vistas mais claramente na

Figura 4.12c onde apenas a maior ilha foi removida, a conectividade dessas ilhas é mais

variada, com seus principais fluxos evitando os hubs maiores e preferindo conexão com

hubs locais.

Da perspectiva da movimentação profissional, significa que as carreiras possuem uma

certa distribuição capilar, com grande parte das ocupações sendo intercambiáveis dentro

de uma ilha gigante e se irradiando para ilhas cada vez menores.

Os exemplos acima ilustram como essa pesquisa pode ser utilizada. Ela contribui

fortemente para as análises feitas, mas precisam de conhecimento externo, como o signifi-

cado das funções (“Gerente é uma ocupação administrativa”), para dar significado aos

resultados.

A pesquisa consegue delinear características essenciais da movimentação profissional,

como ilhas e polos, mas é insuficiente, por si, para explicar o porque elas ocorrem e o que

exatamente significam em cada contexto.
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Polo Ocupacional Ocupações na Ilha

Auxiliar Administrativo 1.968

Auxiliar de Produção 408

Consultor de Vendas 375

Analista de Suporte 339

Professora Pedagoga 291

Analista de Sistemas 256

Tabela 4.3: Tabela com as 6 maiores ilhas do MCar. A coluna Polo Ocupacional contém o

nome da ocupação mais central da ilha. A coluna Ocupações na Ilha possui seu tamanho

em termos de quantidade de outras ocupações. A ilha gigante possui quase cinco vezes

mais ocupações que a segunda ilha.

5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

Esse trabalho reúne os conceitos fronteiras de carreira de Gunz, Peiperl e Tzabbar

(2007), os trabalhos de Ciência de Redes sobre detecção de comunidades por fluxo baseados

em (ROSVALL; AXELSSON; BERGSTROM, 2009) e os dados de um dos maiores sites

brasileiros de carreira (VAGAS Tecnologia, 2014) para contribuir na compreensão da

movimentação profissional.

A rede profissional possui hubs, o que fornece indícios de que carreiras menos regulares

são comuns, como advogam as Carreiras sem Fronteiras e Carreiras Proteanas. Ao mesmo

tempo a presença de muitos pequenos ego-grafos e ilhas ocupacionais diminutas sugerem

que há alternativas para essas teorias.

A Equação de Mapa (ROSVALL; AXELSSON; BERGSTROM, 2009) foi aplicada

usando o software Infomap (EDLER; ROSVALL, 2012) para identificar as fronteiras de

carreiras, gerando ilhas ocupacionais, que são conjuntos de ocupações em que a movi-

mentação interna é significativamente mais frequente do que movimentações para outras

ilhas. O termo foi introduzido para facilitar a discussão e como uma analogia ao conceito

sugerido por (ABBOTT, 1995) em que a fronteira define o grupo, ao invés do grupo definir

a fronteira. Essa abordagem usa a diferença entre os grupos para defini-los ao invés de

alguma característica intrínseca.
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A análise da assortatividade das ilhas mostrou que sua topologia tende ao formato

estrelado ou de eixo e raios, o que motivou a introdução do termo polos ocupacionais para

identificar ocupações que dão coesão à ilha. Alguns exemplos emblemáticos dão dimensão

aos dois conceitos introduzidos nesse trabalho.

Conclui-se na expectativa que esse trabalho contribua para a compreensão das tran-

sições profissionais, no entanto, é preciso reconhecer as limitações dessa proposta e as

questões que permanecem abertas.

Os aspectos sociais e psicológicos das fronteiras de carreira não foram abordados e são

eles quem podem responder a perguntas como “por que as fronteiras estão onde estão?”

e “por que as ilhas possuem essa topologia?”. Espera-se que o conteúdo apresentado

contribua de maneira quantitativa em discussões sociais e psicológicas sobre movimentação

profissional.

Outros trabalhos podem aprofundar a questão da dinâmica da rede, focando em

modelos que possam predizer os efeitos esperados quando uma ocupação ganha ou perde

atratividade, ou quando um fluxo é incentivado ou estrangulado. Esse trabalho ensaia um

começo tímido nessa direção ao propor o conceito de polos ocupacionais e identificar sua

importância nas ilhas de ocupações.

Outra linha de pesquisa atrativa está em comparar o MCar com redes aleatórias

geradas a partir de características similares à da rede real, procurando identificar quais

delas resultam em observações comparáveis. Essas características indicam possíveis

explicações para os comportamentos encontrados a partir de uma abordagem puramente

estatística (BARABÁSI; PÓSFAI, 2016).

O MCar é uma fonte considerável de informação sobre o mercado de trabalho brasileiro.

Outras pesquisas sobre profissões e carreira, em especial utilizando técnicas de Ciência de

Redes, como motifs, podem contribuir para uma melhor compreensão da movimentação

profissional.
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(c) Ambiental

Figura 4.11: Três exemplos de ilhas ocupacionais. O tamanho e a cor do nó estão

relacionados ao fluxo de profissionais que passa por ele, quanto maior e mais escuro o nó,

maior o fluxo. Da mesma forma, a espessura e a cor das conexões está relacionada ao

fluxo de profissionais entre uma ocupação e outra. O polos ocupacionais são identificados

pelo volume de pessoas transitando por eles e pela sua alta conectividade (visualmente

os nós maiores e mais centrais). Para facilitar a visualização, nas Figuras 4.11b e 4.11c,

apenas as conexões e nós de maior fluxo são apresentados. A Figura 4.11a, no entanto,

mostra a ilha completa.
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(a) Rede Completa

(b) Ego-Grafo com a Ilha Gigante (c) Rede sem a Ilha Gigante

Figura 4.12: Rede de Ilhas Ocupacionais. As ilhas ocupacionais conectadas somente à

principal ilha de quem recebe profissionais e à principal ilha para quem doa profissionais.

Cada nó é uma ilha e seu tamanho representa a quantidade de ocupações internas. As

conexões representam trocas de profissionais com outras ilhas.
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