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Resumo 

FURLAN, Bruno Ramalho. A influência da centralidade de rede no processo de 
difusão de inovações. 2019. 100 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

Este estudo visa, por meio de simulações computacionais, compreender de que modo a 
centralidade dos agentes, os diferentes tipos de rede e o não- compartilhamento da 
informação afetam os processos de adoção e de difusão de diferentes tipos de inovações. 
Para esta tarefa, foram feitas simulações com os modelos de rede descritos por Watts e 
Strogatz (WATTS & STROGATZ, 1998), com um número fixo de 100 nós ou agentes 
(n=100), em que foram variados  os parâmetros de mi (centralidade de grau inicial) e  p 
(probabilidade de reconexão desses nós). Foram utilizadas redes regulares (p=0), de 
pequeno-mundo (p=0.5) e aleatórias (p=1.0). Escolhemos os adotantes iniciais por 5 
diferentes métodos: por maiores centralidades de grau, de proximidade, de intermediação 
e de Bonacich, além da escolha aleatória. Também consideramos dois tipos de agentes 
com diferentes características: o primeiro, chamado de social, compartilhava e recebia 
informação, o segundo, chamado de egoísta, recebia e não compartilhava informação. 
Para parte das simulações, utilizamos uma inovação contínua e, para outra parte, 
utilizamos uma inovação disruptiva. Como resultado, constatamos, para as simulações 
realizadas neste modelo, o maior crescimento do número de adotantes não dependeu 
somente das características da rede, mas também dos agentes que a compõem, além da 
própria inovação. Por esse motivo, temos que o modelo disruptivo favorece a inovação e 
a presença de agentes egoístas funciona como um obstáculo ou barreira.  
 

Palavras-chave: Redes complexas. Centralidade. Modelo de Watts-Strogatz. 



 
 

Abstract 

FURLAN, Bruno Ramalho. The influence of network centrality on the innovation 
diffusion process. 2019. 100 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, 
Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

This study aims, through computational simulations, to understand how the influence of 
the different types of network, the centrality of agents and the non-sharing of information 
affect the processes of adoption and diffusion in different types of innovations. For this 
task, simulations were made with the network models described by Watts and Strogatz 
(WATTS & STROGATZ, 1998), with a fixed number of 100 nodes or agents (n = 100), 
in which the parameters mi (initial degree centrality) and p (probability of reconnection 
of these nodes) were varied.  We used regular (p=0), small- world (p=0.5) and random 
networks (p=1.0). We choose the initial adopters by 5 different methods: by greater 
degree, closeness, of betweeness and eingevector centralities, besides the random choice. 
We also considered two types of agents with different characteristics: the first, called 
social, shared and received information, the second, called selfish, received and did not 
share information. For part of the simulations, we use a continuous innovation and, for 
another part, we use a disruptive innovation. As a result, for the simulations carried out 
in this model, the greatest growth in the number of adopters was not only dependent on 
the characteristics of the network, but also on the agents that compose it, besides the 
innovation itself. For this reason, we think that the disruptive model favors innovation 
and the presence of selfish agents as an obstacle or barrier. 
 
Palavras-chave: Complex networks. Centrality. Watts-Strogatz Model. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Uma inovação pode ser definida como uma ideia, prática ou objeto que é percebido como novo 

por uma unidade de adoção (ou adotante), que pode ser uma pessoa ou organização. 

Considerando a inovação na agricultura, esta ideia, prática ou objeto esta pode ser entendida 

como um fator tecnológico (ou aplicação de uma determinada tecnologia) que muda a produção 

(FEDER & UMALI, 1993). 

Para que uma inovação alcance mais indivíduos, é necessário que ela seja adotada e difundida. 

Deste modo, se faz essencial a ocorrência dos seguintes fatores: informação, canais de 

comunicação, propensão dos primeiros adotantes de disseminar a informação, e propensão dos 

não-adotantes a serem influenciados pelos adotantes (ABRAHAMSON & ROSENKOPF, 

1991). 

 De acordo com a ordem de adoção, Läpple e Rensburg (2011) classificam os adotantes em 

iniciais (ou pioneiros), médios (ou seguidores) e tardios (ou retardatários). Beal e Rogers (1958) 

também classificam os adotantes em cinco categorias de acordo com o tempo de adoção (dos 

primeiros para os últimos adotantes), são estas: pioneiros, adotantes precoces, maioria precoce, 

maioria tardia e os retardatários. Estas categorias são representadas na figura 1 em uma curva 

que representa a distribuição cumulativa de adotantes ao longo do tempo, sendo representada 

por uma curva em forma de “S”. 

 
Figura 1: Representação das categorias de adotantes em uma curva de adoção cumulativa 

 
Fonte: Beal e Rogers (1958)- Modificada 
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Griliches (1957) realiza o ajuste dessas curvas como funções de crescimento logístico, 

classificando estes o processo de adoção em uma localidade em três tipos: origem (início do 

processo de adoção), rampa (crescimento do número de adotantes) e teto (equilíbrio no número 

de adotantes). A distribuição cumulativa do Modelo de Bass também apresenta características 

semelhantes no processo de difusão de tecnologias ao longo do tempo, como descrito em Bass, 

(2004) e por Norton e Bass (1992). 

À medida que mais pessoas adotam uma inovação, é diminuída a incerteza, pois as experiências 

das pessoas que adquiriram essa inovação pode ser comunicada (FEDER & UMALI, 1993).  

Existe um tipo de inovação, a disruptiva (ou radical), que, à medida em que é adotada por mais 

indivíduos ganha mais importância, pois esta é aprimorada por um esforço contínuo de tentativa 

e erro, havendo um aprendizado com erros e a sua correção, tornando a inovação mais atrativa 

para ser adotada. Um outro tipo de inovação chamado de inovação contínua, que pode ser 

definida como aquela que apresenta algumas mudanças ou benefícios na presente tecnologia ao 

indivíduo que a adota, e também no mercado existente (CHRISTENSEN & RAYNOR, 2003; 

GARCIA & CALANTONE, 2002; HASLER et al., 2017). 

Considerando os processos de adoção e difusão de uma inovação no meio agrícola, podem ser 

abordados como resultado de um Sistema de Inovação Agrícola (SIA), permitindo  a observação 

de diferentes fatores que influenciam nestes processos (KLERKX, MIERLO & LEEUWIS, 

2012).  

Este tipo de sistema pode ser visualizado como uma rede social, que é formada por  agentes ou 

nós, que representem indivíduos (ou algo que pode ser individualizado), cada agente representa 

um nó (ou vértice), que se conecta a outros nós (GABARDO, 2015).  

O estudo de sistemas agrícolas, bem como outros sistemas em forma de rede, mostram que 

vários fatores podem afetar os processos de adoção e difusão de inovações: as características 

da rede, ou efeitos de rede  (BIRKE, 2009; QUIÉDEVILLE et al., 2018), as métricas de 

centralidade de seus agentes (ACHORA et al., 2018; CADGER et al., 2016; CANO-REYES et 

al., 2015; DEGENNE & FORSE, 1999; HOANG, CASTELLA & NOVOSAD, 2006; KAWA, 

MCCARTY & CLEMENT, 2013; KEBEBE et al., 2015), da centralidade dos adotantes iniciais 

(CAMPOS, 2016; VALENTE E DAVIS, 1999), a quantidade desses adotantes iniciais 



 
 

4 
 
 

(CAMPOS, 2016), e a distribuição de quantidade de ligações por nó em uma rede1 

(ASSENOVA, 2018). No entanto, estudos realizados por Cano-Reyes et al. (2015), Giuliani e 

Bell (2005) e Hoang, Castella e Novosad (2006) mostraram que alguns agentes  recebiam e não 

compartilharam informações, dificultando o fluxo de informação sobre as inovações.  

Dados estes diversos fatores, o presente estudo visa, através de simulações computacionais, 

compreender de que modo, a centralidade dos agentes, os diferentes tipos de rede e o não- 

compartilhamento da informação afetam os processos de adoção e de difusão de diferentes tipos 

inovações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

1 Disassortatividade de grau (ASSENOVA, 2018). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

Este capítulo está dividido em duas partes: a primeira trata da adoção de inovação e os fatores 

que afetam esse processo, já a segunda parte trata de como características dos agentes 

influenciam no processo de difusão da inovação. 

 

2.1 A ADOÇÃO DA INOVAÇÃO 
 

Para que uma inovação seja adotada, esta passa por um processo, que é descrito por Pannell et 

al. (2006),  como aquele desencadeado pelo resultado de um processo de aprendizado, que (por 

sua vez) é influenciado por uma gama de fatores pessoais, sociais, econômicos, assim como 

características da própria inovação. Antes do processo de adoção, o agente adotante tem 

conhecimento da inovação, observa que há uma certa relevância desta para o seu benefício, e 

coleta informações sobre a inovação. Assim, ele pode decidir se vai adotar a determinada 

inovação ou não.  

Vale destacar que o processo de adoção ocorre de maneira diferente para cada agente, isto é, 

apesar destes aparentarem ser homogêneos no que tange à sua origem sociocultural e às 

atividades realizadas, há uma heterogeneidade de motivações comportamentais entre os 

agentes, para a adoção ou não de uma inovação (ZABALA, PASCUAL & GARCÍA-

BARRIOS, 2017). 

Por causa do processo de adoção ser considerado um acontecimento influenciado por uma série 

de fatores, Hartwich e Scheidegger (2010) elaboram um modelo esquemático que descrevem o 

processo de adoção no contexto de rede, indicando as várias dimensões dos fatores que 

influenciam o comportamento da adoção da inovação (figura 2). Este modelo considera que a 

adoção depende de quatro condições: a percepção sobre a utilidade da inovação por parte dos 

agentes (não é necessariamente igual à utilidade real da inovação, sendo um fato que depende 

das capacidades cognitivas e da influência social destes indivíduos), as capacidades de absorção 

individual (determinada pelos recursos, educação, conhecimentos culturais e  pelos fatores 

psicosociológicos), o comprometimento do agente na rede social em que está inserido 

(considerando seus relacionamentos); e a posição do agente na própria rede (que determina a 

capacidade de absorção individual, bem como a percepção sobre a utilidade da inovação). 
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Figura 2: Representação do caminho de uma difusão 

 

Fonte: Hartwich e Scheidegger (2010)- Modificada 

 

Além das condições apresentadas para adoção na figura 1, existem as condições estruturais, que 

são aquelas referentes à própria inovação, que propiciam a sua geração e inserção em um 

determinado contexto ou em um determinado local (como por exemplo a dificuldade de 

aplicação por parte dos adotantes). Uma vez que a adoção ocorre, há também uma 

aprendizagem contínua que afeta a percepção sobre a inovação, bem como nas suas condições 

estruturais. Em outras palavras, a adoção gera um feedback contínuo do processo sobre  as 

condições da inovação (HARTWICH & SCHEIDEGGER, 2010). 

Além das condições apontadas, Carletto,  de Janvry e  Sadoulet (1999), por Ghadim e Pannell 

(1999), por Hartwich e Scheidegger (2010) e por Carletto et al. (2010) que diferentes fatores 

influenciam no processo de adoção. Destes, por exemplo: pessoas com mais idade tendem a ser 

mais avessas à riscos do que pessoas mais novas. Pessoas com mais informação tendem a 

decidir de maneira diferente daqueles que tem menos informação, podendo, por exemplo, 

desistir de uma inovação mais rapidamente em caso de adversidade. Agentes com maior 

habilidade para o cultivo tendem a diminuir os custos com a adoção e uso da inovação. Além 

disso, tempo de experiência com inovações e o conhecimento prévio de um agente também 
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pode influenciar positivamente ou negativamente no processo (facilitando ou dificultando a 

adoção). Ademais, o processo de aprendizado a partir da experiência de outros agentes de um 

sistema ao adotarem uma inovação diminuem a incerteza sobre a inovação.  

Vale ressaltar que nem sempre a inovação escolhida é a mais eficiente, como descrito por 

Sneddon, Soutar e Mazzarol (2011), pode ocorrer a adoção de inovações mais ineficientes e a 

rejeição de inovações mais eficientes.  Dentre os diferentes processos de inovação classificados 

pelos autores, está aquele denominado de “por imitação/mania”, que ocorre quando os membros 

de um grupo imitam o outro na adoção ou na rejeição de uma tecnologia. Muitas vezes a pressão 

por todos os outros indivíduos estarem adotando determinada tecnologia pode fazer com que 

inovações não tão eficientes, ou inovações que demandem certas habilidades do agente sejam 

adotadas. 

Durante o processo de coleta de informações para a avaliação da inovação, pode ocorrer a 

ambiguidade, termo que pode ser definido como a dificuldade de uma avaliação de uma 

inovação, considerando as suas características. Com este quadro, os possíveis adotantes 

consideram as informações e avaliações realizadas pelos agentes com quem mantem relações 

para realizar a tarefa de avaliar a inovação. Este processo pode ser definido como pressão de 

comboio (bandwagon pressure), onde a avaliação do adotante irá ser influenciada por outros 

que já adotaram a própria inovação. Assim, considera-se que é necessário que haja uma certa 

ambiguidade para que o mecanismo de pressão de comboio esteja presente na difusão da 

inovação (ABRAHAMSON & ROSENKOPF, 1991). 

No entanto, estudos desses mesmos autores (ABRAHAMSON & ROSENKOPF, 1991, 1997, 

1999) não consideram que a difusão da inovação depende somente das ligações entre os 

agentes, mas também como resultado da combinação deste fator com outros, onde se destacam 

os limiares de adoção. Neste caso, é proposto que, em uma rede social, as características da 

inovação possam ser computadas a partir de uma pontuação.  Caso essa pontuação atingir um 

certo limite (threshold) imposto pelo tomador de decisão, ocorre a adoção.  

Deste modo, o processo de adoção se dá pelo potencial de avaliação de adoção (bandwagon 

assessment) do agricultor não adotante (𝐵 , ) e pelo limiar de adoção do mesmo agricultor 

(𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟 ), que é descrito pelas seguintes expressões, descritas na equação 1 e na inequação 2 

(ABRAHAMSON & ROSENKOPF, 1997): 

 

𝐵 , = 𝑙 + (𝐴 . 𝑃 )                                                        (1) 
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Se:  

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟 < 𝐵 ,                                                                       (2) 

 

Ocorre a adoção 

 

Onde: 

 Caso o valor de 𝐵 ,   for maior que o valor de 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟   ocorre a adoção; 

 𝑃  representa a pressão da rede para um determinado nó adotar uma inovação, este 

pode ser representado como a soma de todos os adotantes vizinhos em razão do número 

total de habitantes na rede no instante anterior a k;  

 𝐴   é quanto o nó i dá importância para o fator 𝑃 ; 

 𝑙  denota a avaliação da lucratividade da inovação pelo nó i. Se o potencial adotante 

estiver incerto pela adoção da inovação, menor será este parâmetro. 

 

Uma vez que a adoção acontece, o agente irá avaliar os benefícios do seu uso (também a 

ausência destes) e poderá continuar com a adoção ou desistir desta (PANNELL et al., 2006). 

Por fim, os agentes de uma rede passam a ser responsáveis também pela difusão da inovação, 

por meio da propagação de informações sobre a mesma, informando suas características e 

possíveis benefícios (ou malefícios) com o seu uso nas redes em que estão inseridos (ZABALA, 

PASCUAL & GARCÍA-BARRIOS, 2017). 
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2.2 OS EFEITOS DE REDE E O PROCESSO DE DIFUSÃO DA INOVAÇÃO 
 
 

Uma vez que uma inovação é adotada, ocorre o processo da sua difusão.  Este termo é definido 

por Rogers (2003) como um processo onde uma inovação é comunicada por determinados 

canais, ao longo do tempo e entre os membros de um sistema social. A difusão de uma inovação 

pode ser considerada como um tipo especial de comunicação, na qual as mensagens contêm 

novas ideias e onde são criadas e transferidas informações de modo a atingir o entendimento 

mútuo.  

Considerando estas características dos diferentes tipos de redes e os estudos apresentados, 

entende-se que todas estas trocas de informação nestas redes possibilitam um maior 

conhecimento das inovações a serem adotadas, bem como os seus riscos de adoção, além de 

reduzir as suas incertezas para o uso. Assim, estas redes passam a ser ferramentas importantes 

no processo aprendizado dos agentes e, consequentemente, no processo de decisão para a 

adoção de uma inovação (GHADIM & PANNELL, 1999; MARRA, PANNELL & GHADIM, 

2003; MASHAVAVE et al., 2013). 

Em uma rede social, quanto mais ocorrer essa interação entre os agentes, seja pelo número de 

conexões ou pelo fluxo de insumos e informações, maior será a tendência de ocorrer a difusão 

de uma inovação. Deste modo, quanto maior interação de um agente com outros agentes em 

uma rede, maior a probabilidade deste agente influenciar os seus pares para a adoção de uma 

inovação e posterior difusão (HARTWICH; HALGIN & MONGE, 2008).  

No estudo realizado por Quiédeville et al. (2018), é destacada a importância das características 

e da forma da rede para a sobrevivência de uma rede. Foi observado que o tamanho e coesão 

(com mais ligações entre agentes) influenciam não somente na adoção e dispersão de 

tecnologias e práticas como também influenciam na própria sobrevivência de uma rede. Além 

de haver uma maior facilidade para a dispersão de informações e produtos, quando um ou mais 

agentes morrem, a rede pode se organizar para suprir a ausência daquele agente que não existe 

mais.  

Assim, os efeitos de rede que, por sua vez, são aqueles gerados pelas próprias características 

das redes, influenciam na adoção de inovações e podem ser um fator de restrição ou impulsionar 

a adoção e difusão destas mesmas. Segundo a  revisão realizada por Birke (2009)  sobre esse 

tópico,  o estudo dos  efeitos de rede pode ser realizado em várias áreas do conhecimento da 

difusão de produtos e tecnologias, assim como para desenhar estratégias de produção. 
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Existem dois principais mecanismos envolvidos na difusão de inovação em redes sociais. O 

primeiro tipo se dá por processos externos à rede como propagandas por veículos de 

comunicação (como rádio, internet e televisão). Esses processos são essencialmente 

independentes da rede social e é possível verificar seus efeitos em indivíduos (agentes). O outro 

mecanismo de difusão se dá pela interação de agentes próximos. Uma vez que um agente decide 

adotar uma inovação (como, por exemplo, uma nova tecnologia), aqueles que estão em contato 

com ele podem avaliar os benefícios que este agente teve com adoção de uma inovação, e 

comparar com os custos de adoção. Assim, esse mecanismo de propagação permite que um 

agente observe as tentativas dos agentes próximos para tomar sua decisão de adoção ou não de 

uma tecnologia.  Desta maneira, o fluxo local de informação toma o papel principal no processo 

de difusão. No caso de uma tecnologia, quando o processo de difusão se repete até que ninguém 

queira adotar esta inovação (GUARDIOLA et al., 2002). 

Ao se considerar os diferentes tipos de interações entre os agentes, McPherson, Smith-Lovin e 

Cook (2001),  definem homofilia como o contato entre pessoas similares que ocorre em uma 

maior proporção em uma rede. O resultado é que as redes pessoais de relacionamento de cada 

indivíduo acabam por se tornar homogêneas no que se refere a comportamento, aspectos 

sociodemográficos e características interpessoais.  O outro tipo descrito pelos mesmos autores 

é a heterofilia, que pode ser definida como uma maior proporção de ligação entre indivíduos 

que não são similares.  

Quando a similaridade dos agentes (nós) está na igualdade do número de arestas que cada um 

destes possui em um conjunto de nós, a homofilia é definida como assortatividade por grau. 

Assim, as redes mais assortativas apresentam uma maior proporção de agentes com o mesmo 

número de arestas. Já as redes cujos nós apresentam maior diversidade de número de ligações 

são denominadas disassortativas por grau e heterófilas (BUENO, 2014).  

Ainda sobre a disassortatividade e assortatividade por grau das redes, Morris (2000) observou 

que a simulação realizada em rede com relações disassortativas e assortativas por, mostra que 

houve uma maior dispersão nas relações com viés disassortativo.   

Uma maneira de simular a assortatividade e a disassortatividade pode ser por meio do modelo 

por Duncan J. Watts e Steven Strogatz  (WATTS & STROGATZ, 1998). Neste tipo de modelo 

é criada uma rede regular (com os nós apresentando o mesmo grau inicial), em forma de anel, 
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com n nós e k vértices. Assim, são escolhidos um nó e uma aresta que o conecta ao seu vizinho2 

próximo no sentido horário. Com probabilidade p, esta aresta é reconectada a outro nó escolhido 

com probabilidade uniforme (caso haja duplicidade de arestas ligando os mesmos nós a aresta 

volta à posição original). Esse processo é repetido no mesmo sentido horário, considerando 

cada vértice até que uma volta seja concluída. Em seguida, são consideradas as arestas que 

conectam os vértices a seus segundos vizinhos mais próximos no sentido horário e o processo 

é repetido até que cada aresta na rede original tenha sido considerada uma vez. Deste modo, a 

rede em que p=0 continua sendo uma regular, uma rede com p=1 passa a ser chamada de 

aleatória e uma rede entre esses dois valores passa a ser de pequeno-mundo (small-world). 

Como é mostrado na figura 3. 

 

Figura 3: A representação das redes do tipo regular, de pequeno-mundo (small-world) e aleatórias 
(random) que mudam com o crescimento de p, que gera um aumento da aleatoriedade (increasing 

randomness). 

 

Fonte: Watts e Strogatz (1998)- Modificada 

 

Assim, é possível considerar que as redes regulares apresentam assortatividade de grau inicial 

e as redes de pequeno-mundo e aleatórias são disassortativas, no que tange ao grau dos nós. O 

que se observou em redes disassortativas, foi que houve a formação de líderes de opinião que 

                                                 
 

2 Nó conectado diretamente com o nó estudado por uma aresta (WATTS & STROGATZ, 1998).  
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possuíam mais ligações, e influenciavam outros agentes. A utilização desses líderes de opinião 

possibilitava uma aceleração no processo de difusão (BUENO, 2015). 

O agente que exerce essa influência na rede também pode ser definido como “agente chave” ou 

“agente influenciador” (AI). Estando em uma pequena proporção em relação à totalidade da 

rede, estes agentes demonstram que podem manipular e determinar os possíveis fenômenos de 

emergência em uma rede e se posicionar, utilizando suas relações, para aumentar a eficácia de 

sua influência (CADGER et al., 2016; FRANKS, GRIFFITHS & ANAND, 2014). Nota-se que 

não é obrigatória a existência de AIs em um sistema de inovação, mas  quando isso ocorre, pode 

haver uma limitada interação entre agentes (KEBEBE et al., 2015).  

Ao se analisar um Sistema de Inovação Agrícola (SIA) descrito por Díaz-josé et al. (2015), que 

estudou a difusão de inovações da agricultura de conservação por proprietários de terra no 

estado mexicano de Chiapas (por uma abordagem de rede social), foi possível visualizar que a 

rede apresentava estruturas em forma de estrela, onde o agente-chave se encontrava no centro, 

sendo ligado com uma série de outros agentes (chamados de  agentes vizinhos) influenciados 

por esse agente-chave . Esta estrutura pode ser observada na figura 4. 

 

Figura 4: Representação de estrutura em forma de estrela em uma rede 

 
Fonte: Díaz-josé et al. (2015)- Modificada 
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Estes mesmos autores constataram o papel desta estrutura apresentada na figura 3, em que 

passava amplificar a inovação ao ocorrer a adoção pelos agentes-chave. Também foi observado 

que os agentes no centro dessas formações concentravam relações de conhecimento, isto é, 

estes agentes controlavam a atividade de difusão do conhecimento.  

Além dos agentes influenciadores, Caudell, Rotolo e Grima, (2015) e Matuschke e Qaim, 

(2009) observaram que cada agente na rede também possui a sua rede social individual (também 

chamada de “rede de ego”) em uma rede social estudada. Estas mostram a relação de cada 

agente dentro de uma rede com outros agentes, por atributos individuais.  Estes atributos podem 

ser descritos pelas métricas de centralidade, que indicam a as diferenças na quantidade de 

interações entre cada nó (com outros nós) dentro da rede (DEGENNE & FORSE, 1999). Deste 

modo, observa-se que a localização de cada agente na rede, bem como o número de laços com 

os outros agentes, são fatores que possibilitam um melhor conhecimento de uma rede como 

estratégia para a continuação e subsistência dessas populações, além de permitir a identificação 

dos principais atores que interconectam partes com o todo de uma rede, sendo fundamentais na 

geração de fenômenos de emergência (CAUDELL, ROTOLO & GRIMA, 2015; DEGENNE 

& FORSE, 1999; MATUSCHKE & QAIM, 2009).  

Existem muitas métricas possíveis para a medição da centralidade de um agente e cada 

perspectiva é relevante da sua maneira. Dentre estas, pode ser destacada a centralidade de grau 

(degree), que é a medida mais simples, se trata dos número de conexões com outros agentes na 

rede (GABARDO, 2015). A simulação do processo de difusão de uma inovação realizada por 

Valente e Davis, (1999) mostrou que, com a escolha dos adotantes iniciais com a maior 

centralidade de grau (número de arestas em uma rede) difundiu a inovação de uma maneira 

mais rápida do que com uma escolha aleatória ou a escolha dos menos centrais. 

Uma outra métrica que pode ser  descrita é a centralidade de proximidade (closeness) é uma 

ponderação indicando a proporção da soma das distâncias entre um agente e os todos os outros 

agentes da rede em relação ao número total de arestas da rede menos 1 (FREEMAN, 1977).   

A centralidade de intermediação (betweeness) apresenta uma maneira mais precisa de medir a 

centralidade individual: quanto maior valor da centralidade do indivíduo em uma rede, maior o 

controle deste devido na difusão de inovação e independência de outros para comunicação. O 

indivíduo pode, desse modo, influenciar um grupo utilizando a informação que passa através 

de suas mãos. A intermediação e também uma melhor maneira de coordenar a informação em 

todo o grupo. Esta métrica não leva em conta somente a distância entre agentes, mas a totalidade 
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de caminhos que passam por um determinado agente (DEGENNE & FORSE, 1999; 

FREEMAN, 1977). 

Além dessas métricas, também pode ser destacada a centralidade descrita por Bonacich (1987), 

também chamada de eingenvetor centrality, cujo cálculo para um determinado agente considera 

as centralidades de grau dos agentes conectados à este. 

Voltando a tratar sobre difusão entre produtores rurais, Achora et al. (2018) descreveu que os 

produtores com maior centralidade de grau não eram os líderes formais, mas aqueles que 

provinham a expertise necessária. Stevenson e Greenberg (2000) mostram que indivíduos com 

alta centralidade de intermediação foram capazes de reter ou distorcer informações vitais para 

os demais agentes da rede sobre, por exemplo, as condições ambientais ideais de um sistema 

particular. Já no estudo de Kawa, Mccarty e Clement (2013), que tratava de uma rede de 

distribuição de variedades de mandioca na Amazônia Brasileira, foi observada uma correlação 

entre a centralidade de grau e de intermediação dos produtores que apresentavam maior 

habilidade no cultivo. Também foi observada a correlação entre o tamanho de área plantada por 

proprietário com o conhecimento percebido que um produtor tinha (pelos outros produtores), e 

o grau de centralidade, isto é, os com maior centralidade tendiam a ter maior área plantada. 

Deste modo, observou-se que os produtores com maior grau de conhecimento e habilidade 

passavam a ter mais influência na rede, no que diz respeito à difusão de um insumo. 

Em uma simulação realizada com uma rede real de amizade entre proprietários de terra, Campos 

(2016) seleciona os agentes mais centrais da rede (de acordo com as centralidades de grau, 

intermediação3, proximidade e de beta-centralidade de Bonacich) para difundir tecnologias. 

Para tal, este utiliza uma dinâmica de sistemas que considera uma série de parâmetros com 

condições físicas e materiais e atributos da comunidade para a realização de suas simulações. 

O que se observou, foi que os gráficos de número de adotantes ao longo do tempo, apresentaram 

características semelhantes aos de Beal e Rogers (1958), com as características de origem, 

rampa  e teto (GRILICHES, 1957). A figura 5 mostra uma comparação entre os diferentes 

métodos de escolha para as simulações. 

 

 

 

                                                 
 

3 No texto do autor o termo intermediação (betweeness) está descrito como conectividade (CAMPOS, 2016). 
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Figura 5: Comparação entre diferentes métodos de escolha de adotantes iniciais, com variação do número 
de adotantes iniciais 

 
No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos adotantes iniciais por centralidade de grau, onde “Centr42” e 

“Centr43” correspondem às simulações com os 42 e 43 agentes maior centralidade de grau, respectivamente. No painel 

superior do lado direito, a escolha dos adotantes iniciais por centralidade de intermediação, onde “Conec27” e 

“Conec28” correspondem às simulações com os 27 e 28 agentes com maior centralidade de intermediação. No painel 

inferior do lado esquerdo temos a escolha dos adotantes iniciais por centralidade de proximidade, onde “Closen77” e 

“Centr78” correspondem às simulações com os 77 e 78 agentes maior centralidade de proximidade. No painel inferior 

direito, a escolha dos adotantes iniciais por beta-centralidade de Bonacich, onde “Conec53” e “Conec54” correspondem 

às simulações com os 53 e 54 agentes com maior beta-centralidade de Bonacich.  Fonte: Campos (2016). 
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Ainda sobre a figura 5, verificou-se que o acréscimo de um adotante inicial possibilitou um 

aumento substancial de adotantes finais, passando de um número inferior a 40% da rede 

adotando a inovação para um patamar superior a 60% da rede. Este fenômeno pode ser 

conhecido como bifurcação, termo cuja definição  é dada por Langa, Robinson e Suárez (2002) 

como uma mudança na estabilidade e na estrutura de conjuntos de sistemas. No caso das 

simulações realizadas no sistema estudado por Campos (2016) a mudança de estabilidade se 

caractariza por passar de um ambiente com menos da metade dos agentes adotando a inovação 

para um ambiente com a maioria dos seus componetes daotanto a inovação.  

Outro SIA estudado por Cano-Reyes et al. (2015) mostrou que os agentes mais centrais (pelas 

métricas de centralidade de grau, intermediação e proximidade) compartilhavam e adquiriam 

informações com os outros atores da rede. Apesar de haver estímulo para o compartilhamento 

de informação no que tange às inovações, o mesmo autor indica que dos 32 participantes da 

rede, apenas 27 deles participam no processo de difusão de informações, desta maneira 

constata-se uma assimetria de informação nesse processo, pois alguns agentes recebem 

informação sobre inovações e não compartilham. Desta maneira, simulações devem considerar 

este tipo de agente no processo de difusão.  

Cano-Reyes et al.(2015) também relatou que nem sempre os agentes estão dispostos a 

compartilhar informação. Este fato também pode ser comprovado por Hoang, Castella e 

Novosad (2006),  que estudaram comunidades rurais no Vietnã. Neste caso, os produtores rurais 

com mais educação e renda não compartilhavam o conhecimento em comparação com outros 

produtores rurais. Ainda tratando dessa rede de conhecimento, observou-se que os produtores 

que tinham maior centralidade de grau na rede (no caso deste artigo, para quem os outros 

produtores pediam mais conselhos) eram os que tinham maior nível de estudo, acesso a jornais, 

contato com o governo e outras vilas, sendo estes detentores de inovação. 

O não compartilhamento de informação também é descrito por Giuliani e Bell (2005), que 

analisou a rede de produtores de vinho do Chile. Neste estudo, mostra-se que nem sempre um 

grupo de produtores próximos geograficamente promove essa troca de informações. Ao analisar 

uma variável chamada capacidade absortiva de cada produtor (variável que englobava 

características o nível de instrução do pessoal técnico empregado, os meses de experiência de 

cada profissional, o número de empresas em que cada profissional foi empregado 

anteriormente, tipo e intensidade de pesquisa e desenvolvimento realizado por cada empresa 

produtora de vinho) e comparar com a troca de conhecimento de cada produtor, os resultados 
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mostram que o conhecimento flui dentro de um grupo central de empresas caracterizadas por 

capacidades absortivas avançadas.  A rede gerada pelas relações e pelo compartilhamento de 

conhecimento é mostrada na figura 6. 

 

Figura 6:  Redes de produtores de vinho 

 

 
Fonte: Giuliani e Bell (2005) - Modificada 

 

A figura 6 mostra que alguns produtores detiveram o seu conhecimento e não realizam o 

compartilhamento do mesmo. Desta forma, entende-se o não compartilhamento gera um 

bloqueio em uma rede de conhecimento, fato que pode afetar o processo de difusão, pois a troca 

de conhecimento, que reduz a incerteza sobre uma inovação em uma rede social, passa a ser 

mais restrita (ABRAHAMSON & ROSENKOPF, 1997).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este capítulo está dividido em três partes, sendo que a primeira trata dos modelos gerados, em 

que são descritos diferentes tipos de modelo utilizados. A segunda parte deste capítulo consiste 

na descrição das métricas utilizadas na simulação, com a descrição das redes utilizadas, 

iterações, dos tipos de centralidade utilizados e o algoritmo de escolha dos adotantes iniciais.  

Por fim, na terceira parte descreve-se como as simulações foram realizadas.  

 

3.1 DESCRIÇÃO DOS MODELOS 

 

Os modelos de difusão propostos neste trabalho para estudar a difusão da Inovação 

consideravam n agentes conectados segundo uma rede do tipo Watts-Strogatz (WATTS & 

STROGATZ, 1998). Estas redes possuíam três parâmetros para serem geradas: n que 

corresponde ao número de nós ou agentes, mi que corresponde a centralidade de grau inicial de 

cada nó e p, que indica a probabilidade de reconexão desses nós.  

Seguindo as características dos agentes explicitadas por Giuliani e Bell (2005) e Hoang, 

Castella e Novosad (2006), que identificaram agentes que recebiam e não compartilhavam a 

inovação, propomos dois modelos de agentes distintos. No primeiro modelo, todos os agentes 

foram chamados de cooperadores, recebendo e compartilhando informação. Este modelo de 

agentes foi chamado de modelo de cooperação. No segundo modelo, além dos agentes 

cooperadores, também existiam os agentes egoístas ou não-cooperadores, que recebiam e não 

compartilhavam informação. Este modelo de agentes foi chamado de modelo misto. Nos dois 

tipos de modelo, cada agente possuía um valor de limiar (limiari) que foi utilizado como critério 

no processo de adoção. 

Inicialmente, escolhemos o número fixo de agentes (nós) para serem adotantes iniciais de uma 

inovação.  A partir do modelo de Abrahamson e Rosenkopf (1997) de pressão de comboio 

(bandwagon pressure), nós elaboramos o algoritmo para a adoção, considerando somente a 

proporção de adotantes vizinhos. 
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No modelo de cooperação, a cada passo de tempo, todos os agentes olhavam para a vizinhança 

e contavam o número de adotantes da Inovação (Nav) entre os seus (nv) vizinhos. Se a proporção 

pi de vizinhos adotantes de um nó) fosse maior que o limiar (limiari) do agente ocorria a adoção, 

conforme as expressões: 

 

 

𝑝 =  .       (3) 

Se 𝑝   > 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟                                                        (4) 

Ocorre a adoção. 

 

Já no modelo misto, composto por agentes cooperadores e agentes egoístas, como o agentes 

egoístas não repassavam a informação, os outros agentes não tinham como saber se um 

determinado agente egoísta adotou a inovação. Consequentemente, agentes egoístas nunca 

contribuiam na contagem de número de adotantes, isto é, nos modelos mistos, Nav tratou 

exclusivamente dos vizinhos adotantes cooperadores.  

Para cara tipo modelo apresentado (modelo de cooperação e modelo misto), nós utilizamos dois 

tipos de inovação: contínua e disruptiva.  Para a inovação contínua, o Limiar de adoção foi 

definido pela equação 5 e o valor do limiar de cada gente foi sorteado de maneira aleatória, 

dentro de um intervalo de dois valores [a, b). Esta escolha se deu desta maneira para simular as 

diferentes características de um agente que podem ser mais ou menos ou menos propensos para 

a inovação.  

No caso em que a inovação era disruptiva, também se manteve a aleatoriedade dos liminares 

presente nas inovações contínuas. No entanto, para simular ao ganho de importância desse tipo 

de inovação à medida que mais agentes adotam a inovação, o limiar também dependeu do 

número de adotantes, conforme equação 6. Este é o caso em que ocorre um feedback global, 

onde a inovação se reforça à medida que mais adotantes na rede adotavam a inovação. Isto é 

representado no limiar de cada agente com a multiplicação do número aleatório pelo termo 

1 − , onde 𝑁𝑎 é o número total de adotantes na rede e 𝑛 é o número total e agentes na rede. 

Deste modo, à medida que mais adotantes ocorrerem na rede, menor será o limiar de cada 
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agente, tornando este mais propenso para a adoção. As correspondentes expressões para o caso 

contínuo e o caso disruptivo são descritos nas equações 5 e 6: 

 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟 = valor aleatório [a, b)                                                      (5) 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟 = valor aleatório [a, b). 1 −  .                                     (6) 

 

Assim, foram configurados 4 principais tipos de modelos estudados:  modelo de cooperação 

com inovação contínua, modelo de cooperação com inovação disruptiva, modelo misto com 

inovação contínua e modelo misto com inovação disruptiva. Para um melhor entendimento, 

estes tipos foram chamados de Modelo 1, Modelo 2 Modelo 3 e Modelo 4, respectivamente.  

Para todos os tipos de modelos, nós fizemos simulações com 5 diferentes métodos de escolha 

de adotantes iniciais. Os agentes (ou nós) foram ranqueados de acordo com 4 métricas de 

centralidade, isto é, ordenaram-se os agentes dos mais centrais aos menos centrais. A partir 

desses rankings, selecionaram-se os mais centrais para serem os adotantes iniciais ou pioneiros 

de uma inovação. As métricas que utilizamos foram: a de grau (degree), de proximidade 

(closeness), de intermediação (betweeness) e a de Bonacich (eingevector centrality). Para uma 

comparação, também fizemos simulações com a escolha aleatória de agentes. Foi usado como 

critério de parada do processo de difusão da inovação o tempo pré-estabelecido ou o momento 

em que 100% os agentes da rede adotarem a inovação.  

Para cada modelo, consideramos diferentes valores do parâmetro p, correspondendo a redes 

regulares (p=0), de pequeno-mundo (p=0.5) e aleatórias (p=1). Ao todo, foram gerados 60 

arquivos de simulações, considerando que foram utilizados 4 modelos descritos, cinco 

estratégias de escolha de adotantes iniciais (quatro métricas de centralidade, além da escolha 

aleatória) e três valores de p utilizados nas redes do tipo de Wattz-Strogatz (0, 0.5 e 1). Todos 

os arquivos com simulações estão descritos no quadro 1. 
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Quadro 1: Descrição dos arquivos de simulações realizados 
 
                    Tipos de  
                     agentes 
 
Tipo de  
inovação 

Somente agentes cooperadores (Modelo de 
Cooperação) 

Agentes cooperadores e egoístas (Modelo 
Misto) 

Inovação 
contínua 

Modelo Modelo 1 Modelo 3 

p p=0 p=0.5 p=1 p=0 p=0.5 p=1 

Escolha 
de 

adotantes 
iniciais 

Grau Grau Grau Grau Grau Grau 

Proximidade Proximidade Proximidade Proximidade Proximidade Proximidade 

Intermediação Intermediação Intermediação Intermediação Intermediação Intermediação 

Bonacich Bonacich Bonacich Bonacich Bonacich Bonacich 

Escolha 
Aleatória 

Escolha 
Aleatória 

Escolha 
Aleatória 

Escolha 
Aleatória 

Escolha 
Aleatória 

Escolha 
Aleatória 

Inovação 
disruptiva 

Modelo Modelo 2 Modelo 4 

p p=0 p=0.5 p=1 p=0 p=0.5 p=1 

Escolha 
de 

adotantes 
iniciais 

Grau Grau Grau Grau Grau Grau 

Proximidade Proximidade Proximidade Proximidade Proximidade Proximidade 

Intermediação Intermediação Intermediação Intermediação Intermediação Intermediação 

Bonacich Bonacich Bonacich Bonacich Bonacich Bonacich 

Escolha 
Aleatória 

Escolha 
Aleatória 

Escolha 
Aleatória 

Escolha 
Aleatória 

Escolha 
Aleatória 

Escolha 
Aleatória 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 
 

Dentro de cada arquivo de simulação, foram criados loops para simular a difusão da inovação. 

No caso dos modelos de cooperação (Modelos 1 e 2), os loops foram feitos com diferentes 

valores de centralidade de grau mi e com número diferente de adotantes iniciais. Por fim, foram 

feitas várias realizações para fazer médias. Um esquema com todos os loops dos arquivos 

pertencentes a estes modelos pode ser observado na figura 7. 
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Figura 7: Esquema de arquivo de simulação nos modelos de cooperação. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2019) 

 

Nos arquivos de simulação dos Modelos 3 e 4, que apresentam agentes cooperadores e egoístas 

(modelos mistos), além dos loops para simular a difusão da inovação com diferentes valores de 

mi e diferentes quantidades de adotantes iniciais, estes também são realizados com diferentes 

proporções de egoístas, como mostrado na figura 8. 
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Figura 8: Esquema de arquivo de simulação nos modelos mistos. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2019) 

 

Em cada simulação realizada foram armazenados em lista todos os valores médios referentes 

ao número de adotantes obtidos com as iterações para cada instante de tempo. A partir dessa 

lista, foi armazenado o número médio de adotantes referente ao instante de tempo final. Estas 

listas foram armazenadas em listas maiores, equivalentes a cada loop utilizado, para a obtenção 

dos valores médios, por proporção de agentes egoístas, proporção de adotantes iniciais e por 

rede com diferentes valores de mi, no caso dos modelos com agentes egoístas, assim como por 

adotantes iniciais e por rede com diferentes valores de mi, no caso de modelos sem agentes 

egoístas. 

Todas as simulações realizadas foram feitas na linguagem python 3.0, com a utilização das 

bibliotecas networkx 2.1, random, numpy 1.14.3 e matplotlib 2.2.2, sendo compiladas no 

software Jupyter 5.4.1. 
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3.2  DESCRIÇÃO DAS MÉTRICAS DE CENTRALIDADE UTILIZADAS  
 

 Os quatro tipos de métricas utilizados na escolha de adotantes iniciais são as de grau (degree), 

de proximidade (closeness), de intermediação (betweeness) e de Bonacich (eingevector).  Todas 

as métricas de centralidade foram calculadas utilizando algoritmos descritos na própria 

biblioteca networkx 2.1.  A primeira métrica descrita, a centralidade de grau (como dito 

anteriormente), é referente ao número de conexões de um nó com outros nós.  

 A métrica de proximidade de um nó utilizada na biblioteca, representada por 𝐶(𝑖 ),  foi descrita 

por Freeman, (1978) e aprimorada por Wasserman e Faust (1994), sendo representada pela 

equação 7. 

 

𝐶(𝑖 ) = .
∑ ( , )

,     (7) 

 

 Onde: 

 𝑛  é o número total de nós que conseguem alcançar 𝑖 ; 

 𝑛 representa o número total de nós na rede; 

 𝑑(𝑣, 𝑖 ) é a menor distância entre um nó  𝑣  e 𝑖 . 

 

A métrica de intermediação de um nó utilizada na biblioteca, representada por 𝐶 (𝑖 ), é 

apresentada pela equação 8 (BRANDES, 2008, 2010; FREEMAN, 1977; PICH, 2006). 

 

𝐶 (𝑖 ) = ∑
( , | )

( , ), ,    (8) 

 

Onde: 

 𝑉 é o conjunto de nós da rede; 

 σ(𝑠, 𝑡) representa a menor distância entre os nós  𝑠  e 𝑡; 

 σ(𝑠, 𝑡|𝑖′) representa a menor distância entre os nós  𝑠  e 𝑡, que passa pelo nó 𝑖 . 

 

Por fim, a última métrica utilizada é a descrita por Bonacich (1987), sendo descrita pela equação 

9. 
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𝐴𝑥 = λx,     (9) 

 

Onde: 

 𝐴 é a matriz de adjacência da rede; 

 λ representa o autovalor de 𝐴; 

 

Além dessas quatro métricas, também realizamos a acolha aleatória, com a utilização da 

biblioteca random (descrita anteriormente), para a seleção dos adotantes iniciais. 
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3.3 DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS DAS SIMULAÇÕES 
 

Em cada arquivo de simulação, as redes tinham um valor de p fixo, mas os valores de graus 

iniciais para cada nó foram variados nos seguintes valores: mi=[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30]. Toda 

rede simulada nesse estudo tinha 100 nós ou agentes (n=100), que decidia adotar uma inovação 

de acordo com o número de vizinhos adotantes (inequação 1) seu limiar de adoção (limiari). 

Para a definição de limiari, foi escolhido o intervalo [a,b) para a seleção aleatória entre 0.5 e 

1.0 [0.5, 1.0). 

Foram escolhidos de 1 a 33 dos agentes mais centrais para serem adotantes iniciais nas 

simulações, pelas quatro métricas mencionadas anteriormente. Para uma comparação também 

simulamos a escolha aleatória de adotantes iniciais utilizando os mesmos números de agentes.   

Nos modelos mistos (Modelos 3 e 4), consideramos as proporções de 0%, 20%, 40%, 60% e 

80% dos agentes egoístas em comparação com o número total de agentes para fazer as 

simulações. 

Nos modelos de cooperação, definimos 1000 iterações para cada intervalo de tempo T estimado, 

que foi considerado de 30 instantes de tempo (T=30).  Deste modo, assim como em Campos 

(2016), definiu-se o tempo como adimensional. Já para os modelos mistos (com agentes 

egoístas) fizemos 100 iterações para cada intervalo de tempo T, com o mesmo valor de 30 

instantes de tempo. 

 Por fim, nas simulações dos modelos de cooperação (Modelos 1 e 2), foram gerados os gráficos 

de número de adotantes médio por instante de tempo (para cada quantidade de adotantes iniciais 

e por mi) e média de adotantes finais por adotantes iniciais (para cada valor de mi). Além disso, 

para as simulações com modelos mistos também foram feitos gráficos de número de adotantes 

médio por instante de tempo (para cada número de adotantes iniciais, valor de mi e proporção 

de egoístas), número médio de adotantes finais por proporção de egoístas (para cada número 

adotantes iniciais e por mi) e média de adotantes finais por adotantes iniciais (para cada 

proporção de egoístas e por mi). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

O capítulo de resultados e discussão está dividido em quatro partes, referentes aos modelos 

estudados: modelo de cooperação com inovação contínua (Modelo 1), modelo de cooperação 

com inovação disruptiva (Modelo 2), modelo misto com inovação contínua (Modelo 3) modelo 

misto com inovação disruptiva (Modelo 4).  

Para cada modelo, foram simuladas e analisadas 15 combinações de escolha dos adotantes 

iniciais (por maior centralidade de grau, intermediação, proximidade e de Bonacich e a escolha 

aleatória) com três tipos de rede (regular, de pequeno-mundo e aleatória).  

A análise dos resultados considerou os dados presentes nos gráficos mais relevantes, isto é, que 

apresentaram as informações mais significativas, não analisando, por exemplo, informações 

repetidas ou gráficos em que não houve aumento no número de adotantes. A descrição dos 

gráficos escolhidos está presente no quadro 2 ao quadro 9. Os restante dos gráficos e dos dados 

está presente na mídia anexa (DVD), cuja descrição está presente no apêndice deste documento. 
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4.1 MODELO 1 
 

Este modelo contém somente agentes cooperadores, conectados por redes do tipo Watts-

Strogatz, que difundem uma inovação contínua.  Os resultados das simulações estão nas figuras 

9 a 12. Os dados escolhidos para análise estão presentes no quadro 2. Nesse caso, somente 

foram analisados os arranjos de escolha de adotantes iniciais que apresentaram difusão. 

 

Quadro 2: Descrição das simulações analisadas do total de simulações do Modelo 1. 

p Escolha de adotantes iniciais 

mi 

4 5 6 7 8 9 10 20 30 

0 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

0.5 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

1 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   
Os dados das simulações escolhidas para análise estão destacados em vermelho. Fonte: Arquivo pessoal 

(2019) 

 

Na figura 9 temos os gráficos do número médio de adotantes finais como função do número de 

adotantes iniciais para diferentes estratégias de escolha dos pioneiros. 

A figura 10 mostra o gráfico com as simulações que alcançaram mais adotantes dentre as 

descritas da figura 9, que foram as realizadas em uma rede regular, com valor de mi igual a 12. 

No referido gráfico, mostramos as linhas (por número de pioneiros) de valores médios de 

adoção por instante de tempo.  

  Em seguida, a figura 11 apresenta uma compilação dos resultados das simulações nas redes 

de pequeno-mundo, cujos gráficos mostram o número médio de adotantes finais como função 
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do número de adotantes iniciais. Por fim, a figura 12 também apresenta os mesmos tipos de 

gráficos que a 11, cujos dados são referentes à simulações em redes aleatórias. 

O que se pode observar na figura 9, foi que a maior difusão da inovação se deu na escolha por 

maior centralidade de intermediação, para a rede com mi=10, por isso (considerando somente 

os dados desse gráfico) caso não se pode dizer que foi encontrada uma correlação clara do valor 

de mi com o aumento (ou diminuição) da quantidade de adotantes finais. Já no gráfico de 

escolha aleatória da mesma figura mostrou que houve uma correlação negativa de mi com o 

número de adotantes finais, isto é, à medida que se aumentava o mi da rede na simulação, a 

quantidade de adotantes finais diminuía. 
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Figura 9: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em redes do tipo regular (p=0). 

 

    Escolha aleatória 

 

 

  
Intermediação 

 

 

 

 

  
No painel superior temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel inferior, os pioneiros têm maior 
centralidade de intermediação. Nesta figura, o valor de mi é representado pela letra m. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 

 
Observamos não houve adoção quando escolhemos os pioneiros com maiores centralidades de 

grau, proximidade e de Bonacich para as simulações com rede regular. Por esse motivo, os 

gráficos referentes à estes arranjos não foram mostrados na figura 9. No cenário em que os 

pioneiros são escolhidos aleatoriamente ou segundo os maiores valores de intermediação, 
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ocorre adoção, mas não atinge a totalidade dos agentes da rede (n=100).  O grau inicial impacta 

na quantidade de adotantes no caso aleatório e de escolha por intermediação. 

Para o entendimento de como ocorreram os processos de difusão ao longo do tempo, 

consideramos como exemplo a figura 10, cuja escolha dos pioneiros foi por maior centralidade 

de intermediação e mi=10. 

 

Figura 10: Média de adotantes por tempo para a escolha de adotantes iniciais por intermediação em rede 
do tipo regular (p=0, mi=10). 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 

 

No caso apresentado na figura 10, obteve-se um valor maior de adotantes para todas as 

simulações de p=0. Cabe também notar que é somente quando o número de adotantes iniciais 

é maior que 20 que o corre uma maior difusão da inovação. Também se observa que a difusão 

ocorre em um intervalo inferior a 5 unidades de tempo com uma estabilização do número de 

adotantes após 5 unidades de tempo.  

Considerando simulações com redes de pequeno-mundo (com p=0.5), a figura 11 mostra os 

gráficos que comparam os números de adotantes finais com os iniciais, para todas as estratégias 

de escolha de pioneiros.  
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Figura 11: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em redes do tipo de pequeno- 
mundo (p=0.5). 

 
Escolha aleatória Grau 

  
  

Intermediação Proximidade  

 
 

  
Bonacich 

 

 
 

No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior 
centralidade de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior centralidade de proximidade e 
no painel inferior esquerdo os pioneiros têm maior centralidade de Bonacich. Nesta figura,  o valor de mi  é representado 
pela letra m. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 

 

O que se observou na figura 11, foi uma maior difusão da inovação quando há uma maior 

disassortatividade de grau da rede, isto é, com uma maior diversidade de centralidades de grau 
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dos agentes. Neste contexto, se destacam os gráficos de centralidades de grau e intermediação, 

que alcançaram mais adotantes que as outras métricas, chegando a superar a marca de 40 

adotantes finais para os valores de mi entre 4 e 7. Em comparação com a escolha aleatória, as 

simulações com a escolha por intermediação e de grau conseguiram mais adotantes no final de 

cada instante de tempo, para as redes com mi inferior a 8. Também se observou em todos os 

gráficos apresentados que as simulações com redes apresentado os mesmos valores de mi (4, 5, 

6 e 7) conseguiram atingir mais adotantes que nas com valor de mi maior.  

Em comparação com a rede de pequeno-mundo, as simulações com redes aleatórias (com p=1) 

já apresentam resultados diferentes. Estas informações podem ser verificadas nos gráficos da 

figura 12, que também comparam os números de adotantes finais com os iniciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 
 

Figura 12: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em redes do tipo aleatória (p=1). 

 
 

Escolha aleatória Grau 

  
  

Intermediação Proximidade  

  
  

Bonacich 

 

 
 
No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior 
centralidade de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior centralidade de proximidade e 
no painel inferior esquerdo os pioneiros têm maior centralidade de Bonacich. Nesta figura, o valor de mi  é representado 
pela letra m. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 

 

O que se pode ser constatado na figura 12 é que, somente nas simulações para a estratégia de 

escolha de maior centralidade de grau e de maior intermediação, a inovação foi adotada por 
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mais de 50% da rede. Em comparação com a figura 11, pode-se dizer que o aumento da 

disassortatividade da rede possibilitou um aumento de difusão para essas estratégias de escolha. 

Também se observou, nos gráficos dessa figura, que a difusão diminuiu com o aumento do grau 

inicial de cada agente. 
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4.2 MODELO 2 
 

Assim como no Modelo 1, as redes do Modelo 2 também contêm agentes cooperadores em 

redes do tipo de Watts-Strogatz, mas estes difundem uma inovação disruptiva. Os resultados 

apresentados estão presentes nas figuras 13 a 19. Os dados escolhidos para análise neste modelo 

estão presentes no quadro 3. Neste caso, foram analisados todos os dados de maneira geral. 

 

Quadro 3: Descrição das simulações analisadas do total de simulações do Modelo 2. 

p Escolha de adotantes iniciais 

mi 

4 5 6 7 8 9 10 20 30 

0 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

0.5 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

1 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   
Os dados das simulações escolhidas para análise estão destacados em vermelho. Fonte: Arquivo pessoal 

(2019) 

 

Na figura 13, mostramos os resultados das simulações realizadas com redes regulares, por meio 

de gráficos com números médios de adotantes finais em função do número de pioneiros, 

referentes à cada estratégia de escolha de pioneiros. O que se observou, foi que somente as 

simulações em que a escolha dos pioneiros foi aleatória ou por intermediação a inovação foi 

difundida para 100% da rede.  

Já as figuras 14 e 15 apresentam uma análise mais aprofundada, ao mostrar os gráficos com 

valores médios de adotantes por instante de tempo, para as estratégias de escolha aleatória e por 

intermediação. A figura 14 realizou a análise das simulações com parâmetro mi=4 a 30. 
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Os mesmos tipos de gráficos apresentados na figura 13 (que mostravam os números médios de 

adotantes finais em função da quantidade de pioneiros, sendo escolhidos por uma estratégia 

diferente em cada gráfico) foram apresentados nas figuras 16 e 17, cujas simulações foram 

realizadas com redes de pequeno-mundo e aleatórias, respectivamente. 

Por fim, as figuras 18 e 19 realizam a análise do mesmo tipo de gráficos apresentados na figura 

15 (número médio de adotantes por instante de tempo), para as simulações com uma rede de 

pequeno-mundo (com p=0.5 e mi=4) e uma rede aleatória (com p=1 e mi=4), respectivamente, 

onde foram consideradas todas as estratégias de escolha de pioneiros. Este destaque dado às 

simulações com estes tipos de rede se deu, pois, estas alcançaram, de um modo geral, mais 

adotantes finais com um menor número de pioneiros em comparação com as simulações com 

redes com mesmo valor de p e valor de mi maior que 6. 

Na figura 13, pudemos verificar que, somente as simulações com os métodos de escolha 

aleatória e por maior centralidade de intermediação atingiram 100% agentes. Os demais 

métodos de escolha atingiram aproximadamente 80% dos agentes.   

Para ao gráfico com escolha aleatória, o uso de até 15 adotantes iniciais não gera uma adoção 

da inovação superior a 40% dos agentes da rede. No entanto, é possível atingir um patamar de 

100% da rede adotando a inovação com o uso de um número superior a 25 adotantes iniciais, 

para todos os valores de mi. Já para o gráfico de intermediação com um número inferior a 20 

adotantes iniciais a adoção da inovação atinge somente um patamar inferior a 40% da rede. No 

entanto, com um número superior a 25 adotantes iniciais, observou-se que a inovação chegou 

a ser adotada por todos os agentes da rede nas simulações com mi 4 e 5. 
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Figura 13: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em redes do tipo regular (p=0). 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior 
centralidade de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior centralidade de proximidade e 
no painel inferior esquerdo os pioneiros têm maior centralidade de Bonacich. Nesta figura, o valor de mi  é representado 
pela letra m. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 

 

Ainda sobre a figura 13, constatamos que, nas difusões com escolha aleatória e de maior 

intermediação (em alguns casos) dos adotantes iniciais, quanto maior o valor de mi da rede, 

eram necessários mais adotantes iniciais para se atingir o mesmo nível de adotantes em redes 
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com valor de mi menor. Essa tendência se inverte para a escolha por outras métricas de 

centralidade, onde há uma maior difusão com valores de mi superiores a 10.  

Ainda sobre os arranjos de centralidade de grau, proximidade de Bonacich, a adoção ocorre 

com mais agentes somente ocorre quando é utilizado um número de adotantes iniciais superior 

a 20.  

Uma análise mais aprofundada das difusões em redes regulares, os gráficos das figuras 14 e 15 

apresentam uma análise de números médios de adotantes por tempo, para cada quantidade de 

adotantes iniciais, considerando os arranjos de escolha aleatória e por centralidade de 

intermediação (que conseguiram difundir a inovação para 100% da rede).   

Para o gráfico de escolha aleatória (com mi=4) apresentado na figura 12, mostrou que a 

inovação alcançou um patamar não superior a 60% dos agentes quando a difusão apresentava 

até 17 adotantes iniciais, chegando a 100% da rede com pelo menos 25 adotantes iniciais.  Já 

para o arranjo de escolha por maior centralidade de intermediação, houve uma menor difusão 

da inovação. Nas simulações com até 17 pioneiros, a inovação foi adotada por mais de 30% da 

rede. No entanto, as simulações alcançaram 100% dos agentes com 28 adotantes iniciais. 

 Ainda sobre os dos gráficos da figura 15, vale também ressaltar que, em uma comparação das 

simulações com 19 e 21 pioneiros (no gráfico de intermediação) e das simulações com 17 e 19 

pioneiros (no caso do gráfico com escolha aleatória), observou-se que, em ambos os gráficos, 

a quantidade de adotantes finais passou de, aproximadamente, 40% do total de agentes da rede, 

para um patamar superior à 60% do total de agentes com a adição de somente dois pioneiros na 

simulação. Este tipo de fenômeno pode ser descrito como uma espécie de bifurcação, onde há 

uma mudança na estrutura do sistema (LANGA, ROBINSON & SUÁREZ, 2002), que passa 

de um estado de baixo número de adotantes para um de número de adotantes mais elevado. 

No caso da escolha por intermediação (figura 14), esse fenômeno de bifurcação não foi 

observado, onde só houve a superação da marca de 60% quando foram utilizados 21 adotantes 

iniciais. Quando utilizamos 28 adotantes iniciais, atingimos 100% dos agentes. 
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Figura 14: Média de adotantes finais por tempo por escolha aleatória e por intermediação em rede regular 
(p=0), com mi=4. 
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No painel superior temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel inferior, os pioneiros são aqueles com 
maior centralidade de intermediação. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 
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Já nas difusões na rede com mi=30 (gráfico à direita da figura 15), a escolha por intermediação 

atingiu mais adotantes com o uso de menos pioneiros, em comparação com a escolha aleatória. 

Para a escolha aleatória, as simulações com até 26 pioneiros não alcançavam mais de 40% de 

adotantes finais. Em uma comparação, os arranjos com escolha por maior centralidade de 

intermediação alcançaram 40% de adotantes com o uso se 21 pioneiros. Ainda sobre o mesmo 

arranjo (intermediação), o acréscimo de um adotante inicial, de 21 para 22, fez com que a 

quantidade de adotantes finais passasse de 40 para 60% da rede.   

No caso da escolha aleatória da mesma figura 15, as simulações realizadas só alcançaram mais 

de 60% dos adotantes, com o uso de 29 pioneiros. A comparação dos dois arranjos também 

mostrou que foram necessários mais pioneiros na escolha aleatória para a inovação alcançar 

100% da rede.  Este patamar só foi alcançado nas simulações com 33 pioneiros, enquanto que, 

nas simulações com escolha por centralidade de intermediação, toda a rede adotou a inovação 

com o uso de 28 pioneiros. 
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Figura 15: Média de adotantes finais por tempo por escolha aleatória e por intermediação em rede regular 
(p=0), com mi=30. 
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No painel do superior temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel inferior, os pioneiros são aqueles 
com maior centralidade de intermediação. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 
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 Iniciando uma análise das difusões por redes de pequeno-mundo (com p=0.5) do Modelo 2, a 

figura 16 mostra os gráficos gerados, comparando o número médio de adotantes finais com o 

número de adotantes iniciais. 

 

Figura 16: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em redes de pequeno-mundo 
(p=0.5). 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior 
centralidade de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior centralidade de proximidade e 
no painel inferior esquerdo os pioneiros têm maior centralidade de Bonacich. Nesta figura, o valor de mi é representado 
pela letra m. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 
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 Se observa que, nos gráficos da figura 16, em todos os gráficos a difusão não alcançou um 

número muito superior de adotantes finais em comparação com o número de pioneiros.  A partir 

de uma determinada quantidade de pioneiros ocorre um processo de bifurcação em que se passa 

de um regime de poucos adotantes finais para muitos adotantes finais. No entanto,  uma 

comparação entre os gráficos mostra que, para os arranjos por escolha aleatória, foram 

necessários, de um modo geral (ao compararmos as linhas com os mesmos valores de mi), mais 

adotantes iniciais para aumentar o número final de adotantes, quando número de adotantes 

iniciais é pequeno (inferior a 15).  O fato interessante é que quando o número de adotantes 

iniciais é maior do que 15, a bifurcação ocorre, e o acréscimo de uma certa quantidade de 

adotantes iniciais (geralmente 5 adotantes), fez com que a inovação chegasse a 100% da rede, 

para todas as métricas de centralidade. Verificamos, também que, em todos os gráficos 

apresentados, à medida que o valor de mi foi aumentando, foram necessários mais adotantes 

iniciais para a inovação alcançar 100% da rede. 

Para a realização de uma análise mais aprofundada dos dados da figura 16, a figura 17 apresenta 

os gráficos das simulações com mi= 4, cuja difusão se deus com menos adotantes iniciais. 

Inicialmente, a comparação do gráfico por escolha aleatória com os gráficos de escolha por 

centralidades mostra que o aumento da difusão nestes últimos métodos de escolha ocorre mais 

abruptamente á medida que se aumenta a quantidade de adotantes iniciais em comparação com 

o arranjo de escolha aleatória. Deste modo, entende-se que a bifurcação neste último arranjo é 

menos intensa. 
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Figura 17: Média de adotantes finais por tempo em rede de pequeno-mundo (p=0.5, mi=4). 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior 
centralidade de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior centralidade de proximidade e 
no painel inferior esquerdo os pioneiros têm maior centralidade de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 

 

Ainda na mesma figura 17, no gráfico de centralidade de Bonacich, observa-se o fenômeno de 

bifurcação com maior intensidade: com o acréscimo de um adotante inicial (de 18 para 19), 
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verificou-se que o número de adotantes finais passou de aproximadamente 40% para um 

número superior a 80% do total de agentes da rede. Em relação as análises das simulações com 

redes aleatórias, os gráficos da figura 18, fazem as mesmas comparações de parâmetros da 

figura 16 para as simulações com este tipo de rede (com p=1.0). 

 
Figura 18: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em redes aleatórias (p=1.0). 

 
Escolha aleatória Grau 

  
  

Intermediação Proximidade  

  
 

Bonacich 

 

 
No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior 
centralidade de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior centralidade de proximidade e 
no painel inferior esquerdo os pioneiros têm maior centralidade de Bonacich. Nesta figura,  o valor de mi  é representado 
pela letra m. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 
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O que se observa na figura 18 é que ocorrem as mesmas tendências mostradas na figura 16. No 

gráfico por escolha aleatória de ambas as figuras também foram necessários mais adotantes 

iniciais para a inovação ser adotada pela totalidade da rede, em comparação com a escolha pelas 

maiores métricas de centralidade. Além disso, se observou que mais adotantes iniciais foram 

necessários para a inovação alcançar 100% da rede, à medida que o valor de mi foi aumentando. 

Diferente do que foi apresentado na figura 16, na figura 18 o número de adotantes iniciais para 

ocorrer a adoção no patamar de 100% depende do tipo de centralidade. As centralidades de grau 

e de Bonacich difundem mais para um mesmo número inicial de adotantes, ou seja, a bifurcação 

começa com um número menor de pioneiros. 

Deste modo, constata-se nas figuras 16 e 18, que em redes em que há uma maior diversidade 

de grau dos agentes, o método de escolha por maior centralidade, independente da métrica 

utilizada, permitiu que se alcançasse mais adotantes finais utilizando um número menor de 

agentes como adotantes iniciais em comparação com o método de escolha aleatória. 

Para uma análise temporal do processo de adoção nas redes aleatórias, foram gerados os 

gráficos da figura 19, que comparam os valores médios de adoção por tempo, para as 

simulações em redes dos dois tipos com mi=4, uma vez que estas apresentaram mais adotantes 

finais com a utilização de menos adotantes iniciais. 
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Figura 19: Média de adotantes finais por tempo em rede aleatória (p=1.0, mi=4). 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior 
centralidade de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior centralidade de proximidade e 
no painel inferior esquerdo os pioneiros têm maior centralidade de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 

 

Na figura 19 (gráfico de proximidade), também se observou o fenômeno de bifurcação, onde 

mesmo acréscimo de um adotante inicial (de 18 para 19) houve uma mudança mais drástica, na 
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qual o número de adotantes finais passou de aproximadamente 20% para um patamar superior 

a 80% do total da rede. Por fim, entendeu-se que os fatos mostrados nas figuras 17 e 19, 

evidenciam que, com o emprego de menos de 30% de adotantes iniciais, foi possível atingir 

quase a totalidade da rede. 
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4.3 MODELO 3 
 

Nesta seção vamos discutir o modelo 3, cujo modelo de agentes é misto, no qual que coexistem 

agentes egoístas e cooperadores em uma mesma rede, e a inovação utilizada é contínua. Os 

resultados do modelo são relacionados nas figuras 20 a 26. 

Nas figuras 20, 22 e 24, apresentamos os resultados das simulações onde computamos o número 

médio de adotantes finais em função do número de pioneiros. As simulações contemplam as 

redes regulares (figura 20), de pequeno-mundo (figura 22) e aleatórias (figura 24) com o valor 

de mi=4.  Já as figuras 21, 23 e 25 apresentam o número médio de adotantes finais em função 

do número de agentes egoístas presentes na rede. 

De um modo geral, as simulações de redes com mi=4 apresentaram maior difusão. Para uma 

comparação, foram também analisadas as simulações de redes com mi=30. Nestes tipos de redes 

somente houve difusão nas simulações com uma rede regular e com uma rede aleatória. No 

entanto, nas simulações com a rede aleatória, a difusão não alcançou números superiores a 2 

adotantes. Já nas simulações com rede regular, só houve difusão com método de escolha de 

adotantes iniciais por maior intermediação. Por esse motivo, na figura 26 se apresentam os 

gráficos com o número de adotantes finais por adotantes iniciais e em função da proporção de 

egoístas para uma rede regular.  

Inicialmente, os dados escolhidos para análise de uma rede regular no Modelo 3 são 

apresentados no quadro 4. Neste caso, foi feita uma análise somente das simulações (em que 

houve difusão da inovação) para mi=4 e mi=30. A justificativa para a análise das simulações 

com os referidos parâmetros foi que estes conseguiram apresentar, respectivamente, as maiores 

e as menores difusões. 
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Quadro 4: Descrição das simulações analisadas do total de simulações do Modelo 3 em redes regulares 
(p=0). 

Proporção de egoístas Escolha de adotantes iniciais 
mi 

4 5 6 7 8 9 10 20 30 

0% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

20% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

40% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

60% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

80% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   
Os dados das simulações escolhidas para análise estão destacados em vermelho. Fonte: Arquivo pessoal 

(2019) 

 

Os primeiros gráficos apresentados para rede regular estão presentes na figura 20. Neste caso, 

as simulações para mi=4, somente apresentaram difusão nos arranjos por escolha aleatória e por 

centralidade de intermediação. 
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Figura 20: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em rede regular (p=0), com mi=4. 

No painel do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel do lado direito os pioneiros 
são aqueles com maior centralidade de intermediação. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 
 

 

Tanto a figura 20 e mais claramente a figura 21 observamos um decréscimo do número de 

adotantes finais com o crescimento da proporção de egoístas.  Este decréscimo pode ser notado 

nas linhas com mais de 20 adotantes iniciais. 

 

Figura 21: Média de adotantes finais por proporção de egoístas em rede regular (p=0), com mi=4. 
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No painel do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel do lado direito os pioneiros 
são aqueles com maior centralidade de intermediação. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 
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A figura 22 trata das simulações em uma rede regular com mi=30. Não houve difusão para as 

simulações com a rede de pequeno mundo e os números médios de difusão para a rede aleatória 

não foram superiores a 2 adotantes. Ao se analisar os dois gráficos presentes nesta figura, nota-

se que as simulações realizadas não chegaram a alcançar 40% de adotantes na rede.  

 

Figura 22: Média de adotantes finais por adotantes iniciais e por proporção de egoísta, em rede regular 
(p=0), com mi=30 e método de escolha (de adotantes iniciais) por maior centralidade de 

intermediação. 
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O gráfico no painel superior se refere ao número médio de adotante finais em função do número de adotantes iniciais. 
No painel inferior é mostrado o gráfico com o número médio de adotante finais em função da proporção de agentes 
egoístas na rede. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 

 

Ainda sobre a figura 22, nota-se que em todas as simulações (com todas as quantidades de 

pioneiros) não houve difusão para mais de 10 adotantes. A redução do número médio de 

adotantes finais com o aumento de agentes egoístas na rede também é observado, especialmente 

para as linhas para um número de pioneiros (adotantes iniciais) superior a 20. 
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Em relação aos dados das simulações realizados nas redes de pequeno-mundo, os dados 

escolhidos para análise de uma rede regular no Modelo 3 são apresentados no quadro 5. Neste 

caso, foi feita uma análise somente das simulações para mi=4 análise das simulações com este 

parâmetro foi que estas conseguiram apresentar as maiores difusões. 

 

Quadro 5: Descrição das simulações analisadas do total de simulações do Modelo 3 em redes de pequeno-
mundo (p=0.5). 

Proporção de egoístas Escolha de adotantes iniciais 
mi 

4 5 6 7 8 9 10 20 30 

0% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

20% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

40% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

60% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

80% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   
Os dados das simulações escolhidas para análise estão destacados em vermelho. Fonte: Arquivo pessoal 

(2019) 

 

Ao se observar o gráfico da figura 23, pudemos ver que em todas as estratégias de escolha de 

adotantes iniciais houve difusão. Dentre estas, pode se destacar a escolha por maior centralidade 

de grau, chegou a aproximadamente 50% do total de adotantes. As simulações com escolha por 
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intermediação também se destacas por superar o patamar de 40% dos adotantes. As demais 

estratégias de escolha não superaram o patamar de 40% de adotantes. 

 

Figura 23: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em rede de pequeno-mundo 
(p=0.5), com mi=4. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior 
centralidade de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior centralidade de proximidade e 
no painel inferior esquerdo os pioneiros têm maior centralidade de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 

 

A figura 24, que trata das mesmas simulações da figura 23, mostra que, a inovação foi difundida 

para poucos adotantes, não ultrapassando a marca de 20 agentes, além dos agentes pioneiros. O 
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que se pode observar nestes gráficos, especialmente para os casos referentes a mais de 20 

adotantes iniciais (pioneiros) foi que houve um decréscimo do total de adotantes com um 

aumento da proporção de agentes egoístas na rede. 

 
Figura 24: Média de adotantes finais por proporção de egoístas em rede de pequeno-mundo (p=0.5), com 

mi=4. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich.  Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 
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Em relação as simulações realizadas nas redes aleatórias, os dados escolhidos para análise de 

uma rede regular no Modelo 3 são apresentados no quadro 6. Neste caso, foi feita uma análise 

somente das simulações para mi=4 análise das simulações com este parâmetro foi que estas 

conseguiram apresentar as maiores difusões. 

 
 

Quadro 6: Descrição das simulações analisadas do total de simulações do Modelo 3 em redes aleatórias 
(p=1). 

Proporção de egoístas Escolha de adotantes iniciais 
mi 

4 5 6 7 8 9 10 20 30 

0% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

20% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

40% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

60% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

80% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   
Os dados das simulações escolhidas para análise estão destacados em vermelho. Fonte: Arquivo pessoal 

(2019) 
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Na figura 25, que são realizadas em uma rede aleatória, as estratégias de escolha por grau e 

intermediação foram superiores chegaram a alcançar mais de 50 % da rede. Em comparação 

com as simulações com as redes regulares e de pequeno-mundo, é possível ver que a difusão é 

maior para todas as estratégias de escolha de pioneiros. 

 

Figura 25: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em rede aleatória (p=1), com mi=4. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 
 

Outra característica apresentada nos gráficos da figura 25 é que, para as estratégias de escolha 

por grau e intermediação, a inovação alcança menos adotantes nas redes com mais agentes 
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egoístas. Este fenômeno ocorre com mais destaque nas simulações em que há mais de 20 

agentes pioneiros. 

Em uma análise mais detalhada dos dados dos gráficos da figura 25, a figura 26 mostra a 

influência do aumento de agentes egoístas nos processos de difusão realizados.  

 

Figura 26: Média de adotantes finais por proporção de egoístas em rede aleatória (p=1), com mi=4. 

Escolha aleatória Grau 

  
  

Intermediação Proximidade  

  
  

Bonacich  
 

  
 

No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 
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Desta forma, a análise da figura 26 mostra que as simulações com estratégia por escolha 

aleatória alcançaram menos adotantes em comparação com todas as métricas de centralidade. 

Também se nota um decréscimo de número de adotantes com o aumento de número de egoístas 

na rede. 
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4.4 MODELO 4 
 

No Modelo 4 é estudado a inovação disruptiva em um modelo de agentes cooperadores e 

egoístas. Os resultados apresentados do modelo são relacionados nas figuras 27 a 37. 

Inicialmente, os dados escolhidos para análise de uma rede regular no Modelo 4 são 

apresentados no quadro 7. Neste caso, foram feitas análises somente das simulações para mi=4 

e mi=30. A justificativa para a análise dos arranjos com os referidos parâmetros foi que estes 

conseguiram apresentar, respectivamente, as maiores e as menores difusões. 

 

Quadro 7: Descrição das simulações analisadas do total de simulações do Modelo 4 em redes regulares 
(p=0). 

Proporção de egoístas Escolha de adotantes iniciais 
mi 

4 5 6 7 8 9 10 20 30 

0% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

20% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

40% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

60% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

80% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   
Os dados das simulações escolhidas para análise estão destacados em vermelho. Fonte: Arquivo pessoal 

(2019) 
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Nas figuras 27 e 29, apresentamos os resultados das simulações do número médio de adotantes 

finais em função do número de pioneiros para mi=4 e 30, respectivamente. As curvas coloridas 

representam as diferentes proporções de egoístas. As figuras 28 e 30 utilizam os mesmos dados 

das simulações relatadas nas figuras 27 e 29, respectivamente, para uma compilação, em forma 

de gráficos, dos números médios de adotantes finais em função da proporção de agentes 

egoístas (cujas linhas apresentam os diferentes números de adotantes iniciais). 

Na figura 27, as difusões por escolha aleatória chegaram a alcançar o patamar de 100% da rede 

regular (de mi=4) para todas as proporções de agentes egoístas quando o número de adotantes 

iniciais foi superior a 25. A mesma marca de 100% dos agentes (para todas as proporções de 

agentes egoístas) também foi alcançada nas simulações por escolha de maior intermediação, 

quando o número de adotantes iniciais foi superior a 30 adotantes. As demais estratégias de 

escolha não conseguiram difundir as inovações para uma proporção superior a 40% dos 

adotantes. 
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Figura 27: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em rede regular (p=0), com mi=4. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 

 

Analisando os dados apresentados na figura 28 e na figura anterior, foi observado um 

decréscimo no número de adotantes com o aumento do número de agentes egoístas na rede. 

No entanto, com o aumento do número de nas estratégias de escolha aleatórias e intermediação 

há a estabilização no patamar de 100% dos agentes para as simulações com a quantidade de 33 
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adotantes iniciais. Não havendo redução de número de adotantes mesmo com uma quantidade 

de agentes egoístas de mais de 80%. 

 

Figura 28: Média de adotantes finais por proporção de egoístas em rede regular (p=0), com mi=4. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 

 

Na figura 29, as difusões por escolha aleatória e maior intermediação chegaram a alcançar o 

patamar de 100% da rede regular de mi=30, quando o número de adotantes iniciais foi superior 
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a 30. Enquanto que, nas simulações com escolha por intermediação, a inovação chegou a ser 

adotada para toda a rede (com todas as proporções de egoístas), o gráfico referente à escolha 

aleatória mostra que a inovação só foi adotada para 100% dos agentes nas as simulações com 

proporção de egoístas de até 20%. As demais estratégias de escolha conseguirem difundir a 

inovação para mais de 80% da rede. 

 

Figura 29: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em rede regular (p=0), com mi=30. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 
 



 
 

66 
 
 

Em uma análise da figura 30 fica claro que a difusão tem dois regimes diferentes. Quando a 

proporção de adotantes iniciais é inferior a 33, não ocorre difusão da inovação. Para uma 

quantidade maior de pioneiros, fica claro que a difusão decresce com o número de egoístas para 

as estratégias de inicialização via centralidade de grau, proximidade e Bonacich.  

 

Figura 30: Média de adotantes finais por proporção de egoístas em rede regular (p=0), com mi=30. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 
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Em relação aos dados escolhidos para análise das difusões em redes pequeno-mundo neste 

modelo são apresentadas no quadro 8. Neste caso, também foram feitas análises somente das 

simulações para mi=4 e mi=30 por apresentar, respectivamente, as maiores e as menores 

difusões. 

 

Quadro 8: Descrição das simulações analisadas do total de simulações do Modelo 4 em redes de pequeno-
mundo (p=0.5). 

Proporção de egoístas Escolha de adotantes iniciais 
mi 

4 5 6 7 8 9 10 20 30 

0% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

20% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

40% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

60% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

80% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   
Os dados das simulações escolhidas para análise estão destacados em vermelho. Fonte: Arquivo pessoal 

(2019) 
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As primeiras simulações em redes de pequeno-mundo são mostradas na figura 31. Esta análise 

foi feita em relação aos dados de difusão em redes com mi=4.  O que se observa é, em todas as 

estratégias de escolha, se alcançou 100% de agentes adotantes.  

 

Figura 31: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em rede de pequeno-mundo 
(p=0.5), com mi=4. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 
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Ainda sobra a figura 31, se constata que, no gráfico da das simulações por escolha aleatória, 

observa-se que há uma oscilação dos valores de adotantes finais.  Este fenômeno também é 

encontrado nos gráficos das figuras 27 e 29 com maior intensidade. Tal fator provavelmente se 

dá pela combinação da aleatoriedade de escolha nas redes com a existência de atratores quando 

as simulações são realizadas com intervalo de 1 adotante inicial. No entanto, quando se realizam 

as simulações com um intervalo maior entre adotantes iniciais essa oscilação desaparece. 

Em uma análise mais detalhada dos dados da figura 31, a figura 32 mostra que a partir de um 

certo número de adotantes iniciais, mesmo com o aumento do número de agentes egoístas na 

rede há pouca redução da quantidade total de adotantes. 
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Figura 32: Média de adotantes finais por proporção de egoístas em rede de pequeno-mundo (p=0.5), com 
mi=4. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 

os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 

de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 

esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 

 

A figura 33 apresenta a quantidade média de adotantes em função de cada instante de tempo, 

para as simulações com 80% de egoístas. 
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Figura 33: Média de adotantes finais por tempo em rede de pequeno-mundo (p=0.5), com mi=4 e 80% de 
egoístas. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 
 

Observando os gráficos da figura 33, vimos que também existe o processo de bifurcação para 

estas simulações, com destaque para a o gráfico p de escolha por centralidade de Bonacich que, 

comparando as simulações com 17 e 18 adotantes iniciais, a adoção da inovação passou de um 

nível inferior á 40% para um nível superior a 80%. As difusões para as escolhas por maior 

centralidade de grau e intermediação alcançaram 100% de adotantes, com, respectivamente, o 
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número de 20 e 22 pioneiros. As escolhas por centralidade de proximidade e de Bonacich 

difundiram a inovação para toda a rede com, pelo menos, 24 adotantes iniciais. Já as simulações 

por escolha aleatória, só conseguiram difundir a inovação para toda rede com uma quantidade 

maior ou igual que 25 adotantes iniciais. Nos gráficos de difusão por tempo, foi possível 

observar também o aumento da quantidade de um ou dois adotantes iniciais pode aumentar 

muito a quantidade de adotantes finais. Como exemplo, pode-se observar a quantidade de 

adotantes no gráfico de escolha por centralidade de Bonacich, onde com o aumento de 17 para 

18 adotantes iniciais, o número de adotantes finais passou de um patamar de aproximadamente 

40% para mais de 60% da rede. 

Ainda em relação às redes de pequeno-mundo, a figura 34, mostra os resultados das simulações 

que ocorreram em uma rede deste tipo com mi=30. Em comparação com os gráficos da figura 

31, verificamos que foram necessários um número maior de adotantes iniciais para a inovação 

atingir toda a rede. Os gráficos dessa figura também mostram uma diminuição da difusão com 

o aumento no número de agentes egoístas. No entanto, somente nas simulações com escolha 

por intermediação, a inovação atingiu 100% da rede, em todas as proporções de egoístas.  
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Figura 34: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em rede de pequeno-mundo 
(p=0.5), com mi=30. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 
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Os processos de difusão da inovação nas redes aleatórias foram descritos no quadro 9, cujos 

dados foram mostrados na figura 35 até a figura 37, e representam as quantidades médias de 

adotantes finais para mi=4 e mi=30, respectivamente.  

 

Quadro 9: Descrição das simulações analisadas do total de simulações do Modelo 4 em redes aleatórias 
(p=1). 

Proporção de egoístas Escolha de adotantes iniciais 
mi 

4 5 6 7 8 9 10 20 30 

0% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

20% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

40% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

60% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   

80% 

Grau                   

Proximidade                   

Intermediação                   

Bonacich                   

Escolha Aleatória                   
Os dados das simulações escolhidas para análise estão destacados em vermelho. Fonte: Arquivo pessoal 

(2019) 
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Os primeiros dados analisados nas simulações com redes aleatórias mostram que (para mi=4) 

foram necessários mais adotantes iniciais nos arranjos por escolha aleatória para a inovação 

atingir a totalidade da rede tendência semelhante à encontrada nas simulações em redes de 

pequeno-mundo (figura 31). 

 

Figura 35: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em rede aleatória (p=1), com mi=4. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 
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Para saber qual foi esse número de adotantes iniciais para a inovação fosse difundida para todos 

os adotantes iniciais, analisamos a figura 36, cujos gráficos mostram as simulações por tempo, 

com 80% de agentes egoístas. 

 

Figura 36: Média de adotantes finais por tempo em rede aleatória (p=1), com mi=4 e 80% de egoístas. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 
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Observando os gráficos da figura 36, vimos que as difusões para as estratégias de escolha 

aleatória, por grau, intermediação, proximidade e pela centralidade de Bonacich alcançaram 

100% de adotantes a partir de, respectivamente, 28, 18, 18 21 e 28 adotantes iniciais. O gráfico 

com escolha aleatória apresenta a bifurcação mais abrupta observada, passando de 

aproximadamente 40% de adotantes finais (com 22 pioneiros) para mais de 80% de adotantes 

(com 23 pioneiros). 

Por fim, para uma comparação com as simulações dos dados de difusão na rede aleatória com 

mi=4, a figura 37 mostra os resultados das simulações que ocorreram em uma rede aleatória 

com mi=30.  
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Figura 37: Média de adotantes finais por número de adotantes iniciais em rede aleatória (p=1), com 
mi=30. 
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No painel superior do lado esquerdo temos a escolha dos pioneiros de forma aleatória. No painel superior do lado direito 
os pioneiros são aqueles com maior centralidade de grau. No painel intermediário esquerdo os pioneiros têm maior grau 
de intermediação. No painel intermediário direito os pioneiros têm maior grau de proximidade e no painel inferior 
esquerdo os pioneiros têm maior grau de Bonacich. Fonte: Arquivo Pessoal (2019). 
 

Em comparação com gráficos da figura 35, verificamos que, nos gráficos da figura 37 foram 

necessários mais adotantes iniciais para a inovação atingir toda a rede. Os gráficos dessas 

figuras também mostram que uma diminuição da difusão com o aumento no número de agentes 
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egoístas. Também se observou que a difusão nas linhas dos gráficos referentes a uma maior 

proporção de egoístas foi menor em comparação àquelas difusões om menos ou sem egoístas. 
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4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Uma análise dos gráficos de estratégia de escolha aleatória nas figuras 9, 11 e 12, mostrou, de 

um modo geral, que o Modelo 1 não favoreceu a difusão da inovação em um amplo intervalo 

de parâmetros. Nas redes pequeno-mundo e aleatória há uma discreta difusão da inovação, 

mesmo quando mais de 30% dos agentes são pioneiros. O que chama a atenção é que existe, 

para a rede pequeno-mundo, o aparecimento de uma bifurcação em torno de 10 pioneiros, mas 

que desaparece no caso da rede aleatória.  

Esta bifurcação está presente em todos os casos simulados no Modelo 2, referente ao 

mecanismo de inovação disruptiva. Dentre as estratégias testadas, a centralidade de 

intermediação e aleatória foram as que permitiram atingir a totalidade de 100% dos agentes 

para a maior parte dos parâmetros testados.  

As informações mostradas no capítulo anterior, mostram que o mecanismo disruptivo produziu 

resultados muito diferentes, se comparado ao caso contínuo. A diferença entre os mecanismos 

contínuos e disruptivos é que este último considera o feedback da inovação global sobre os 

limiares dos agentes individuais. Nesse caso, quando muitos indivíduos adotam a inovação 

disruptiva, esta ganha importância para possíveis adotantes (importância que pode ser traduzida 

na forma de um menor custo, maior produtividade ou na possibilidade de maior lucro). Mesmo 

havendo poucos adotantes na vizinhança, a percepção global entra em ação para favorecer a 

inovação.  

No Modelo 3, onde foram introduzidos os agentes egoístas com mecanismo contínuo, nota-se 

que, como esperado, estes se tornaram uma barreira para a inovação. No entanto, as simulações 

não chegarem a alcançar um patamar de adoção superior a 60% dos agentes da rede.  

O Modelo 4 simula os efeitos dos agentes egoístas e do mecanismo de inovação disruptiva 

operando concomitantemente. Para a rede regular houve inovação para estratégia aleatória e de 

intermediação, dominando o feedback global enquanto para as demais estratégias, os egoístas 

impediram a disseminação da inovação. Para as redes de pequeno-mundo e aleatórias, a 

inovação foi completa, atingindo a totalidade dos agentes. No entanto, observa-se que na figura 

32 que, a partir de uma quantidade de pioneiros (no caso da figura, 35), não há uma diminuição 

da quantidade de adotantes finais com o aumento do número de agentes egoístas.  

Além desses fatores, em todos os modelos, observou-se que as simulações com escolha por 

métricas de centralidade conseguiram difundir mais a inovação à medida que aumentou a 
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disassortatividade por grau das redes. Esta informação vai de encontro com o que foi relatado 

por Morris (2000), no qual foi observada maior difusão em  redes com viés disassortativo, assim 

como nos estudos de  Bueno (2015), constatando a formação de agentes influenciadores (AIs) 

em redes disassortativas, de Kebebe et al. (2015), que relata a existência de um processo de 

aceleração da difusão com AIs.  

Em comparação com o estudo de Campos (2016), os gráficos de adotantes por tempo dos 

Modelos 2 e 4 apresentaram os mesmos fenômenos de bifurcação através de simulações, com 

a utilização de uma mecanismo de difusão com menor complexidade. 

Por fim, ao se analisar os resultados dos modelos e comparar com as informações do  estudo de 

Assenova (2018), no qual foi relatado que redes mais disassortativas possibilitavam grandes 

saltos na sua taxa de inovação, constatamos, para as simulações realizadas neste modelo, o 

maior crescimento do número de adotantes não dependeu somente das características da rede, 

mas também dos agentes que a compõem, além da  própria inovação. Por esse motivo, temos 

que o modelo disruptivo favorece a inovação (possibilitando uma maior difusão) e a presença 

de egoístas funciona como um obstáculo ou barreira.  
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5 CONCLUSÃO 
 

Ao se analisar os dados apresentados para todos os modelos, foi possível fazer uma comparação 

com os estudos de Morris (2000) e Bueno (2015), que relatavam a existência de uma maior 

difusão em redes disassortativas por grau. O que se observa no estudo foi que a difusão em uma 

rede regular, que pode ser definida como assortativa por grau, foi que a difusão da inovação foi 

restringida em comparação com as redes de pequeno-mundo e aleatória.  

Nas difusões por rede regular, é possível se destacar que as estratégias de escolha aleatória e 

por maior centralidade de intermediação dos agentes pioneiros tiveram mais adotantes médios 

no final do período simulado em comparação com as outras estratégias. Deste modo, acredita-

se que uma menor difusão para as estratégias de escolha por centralidade de grau, proximidade, 

assim como pela centralidade de Bonacich mostram que, por estas métricas serem influenciadas 

pela distribuição de graus da rede, é possível que não ocorram agentes influenciadores (ou 

agentes com maior centralidade por essas métricas na rede), restringindo assim a difusão da 

inovação. No entanto, as difusões com escolha de pioneiros por centralidade de intermediação 

podem ter sido maiores, pelo fato de ainda existir uma maior distribuição de centralidades por 

essa métrica mesmo em redes regulares. 

Nas difusões em redes de pequeno-mundo e aleatórias, as simulações com os métodos de 

escolha por métricas de centralidade, especialmente a de grau e de intermediação, atingiram 

mais adotantes ou, para aquelas difusões em que 100% da rede adotou a inovação, as difusões 

alcançaram toda a rede com menos adotantes iniciais.  

Este fato, comprova a importância dos agentes influenciadores (AI) relatado por Cadger et al. 

(2016), Franks, Griffiths e Anand (2014) e Kebebe et al. (2015), pois a presença de agentes 

com maior centralidade pode acelerar o processo de difusão. 

Ainda sobre os tipos de rede, foi observado que, na maioria dos casos, o crescimento de grau 

dos nós (mi) causou menor difusão. Isto provavelmente se deve ao próprio modelo utilizado 

para adoção, pois este depende da proporção de vizinhos adotantes sobre o total de vizinhos. 

Como o aumento do valor de mi faz com que os agentes da rede, de um modo geral, tenham 

mais vizinhos, para que ocorresse uma adoção, seriam necessários mais vizinhos adotantes para 

se atingir uma proporção que permitisse a adoção, em comparação com a mesma proporção em 

um valor de mi menor. 
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Os únicos casos onde foi observado um aumento do número de adotantes com o aumento de mi 

ocorreu com as inovações disruptivas, em redes regulares para as estratégias de escolha por 

centralidades de grau, proximidade e de Bonacich. Esta ocorrência pode ser explicada pelo fato 

de uma quantidade maior de ligações ou arestas em uma rede, e consequentemente o aumento 

do número de vizinhos por agente, pode ter facilitado o contato dos agentes não adotantes com 

os agentes adotantes, permitindo a difusão da inovação. 

Em relação às características dos agentes, observamos que existência de agentes egoístas, ou a 

sua ocorrência em uma maior proporção, dificultou o processo de difusão das inovações. No 

entanto, foi observado, que, com uma quantidade maior de adotantes iniciais, foi possível 

contornar estes agentes a atingir toda a rede. 

Já se tratando dos diferentes tipos de inovação, observamos que a difusão da inovação 

disruptiva chegou em muitos casos a alcançar todos os agentes da rede. Em uma análise da 

difusão dessa inovação por tempo, verificamos que, muitas vezes, com um acréscimo de um ou 

dois adotantes iniciais das simulações, a quantidade de adotantes finais aumentou em mais de 

50% o número de adotantes finais. O mesmo não pode ser dito da inovação contínua, cujos 

processos de difusão, apresentaram um crescimento constante à medida que o número de 

adotantes iniciais aumentava. Além disso, em todas as simulações com a inovação contínua, 

esta inovação não conseguiu ser adotada por mais de 60% da rede.  

Em uma análise geral dos resultados obtidos e considerando os estudos de caso e meio agrícola, 

se entende que as informações obtidas com as diferentes simulações permitem um entendimento 

de que é possível uma disseminação de inovações, com a utilização de agentes com maior 

centralidade.  

Além disso, a análise dos dados apresentados também mostra as limitações com a utilização 

desse método, isto é, as simulações realizadas também mostram as inovações em comunidades 

agrícolas podem alcançar mais propriedades ou indivíduos produtores se for utilizada uma certa 

quantidade de pioneiros com maior centralidade para a difusão, mais especificamente em redes 

com maior disassortatividade por grau e com inovações disruptivas. Desta forma, com a 

utilização de inovações disruptivas, quanto maior o número de pioneiros e/ ou maior é a 

disassortatividade da rede, maior é a chance de uma inovação alcançar toda a rede.  

O que se pode considerar com limitação do uso deste método (de escolha dos agentes com 

maior centralidade para a difusão) é que em redes mais assortativas por grau e/ou com 
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inovações contínuas, a escolha de agentes iniciais por maior centralidade não garante uma maior 

difusão. 

Assim, dadas as limitações apresentadas, esta nova estratégia de divulgação apresentada, pode 

fazer com que uma inovação alcance uma boa parte da comunidade, onde se almeja 

implementar uma inovação, com um custo menor, pois o próprio fluxo de informação entre os 

membros dessa comunidade pode possibilitar a sua difusão.  

 Por fim, como as diferenças entre inovações estavam presentes no limiar de adoção de cada 

agente, se sugere como estudo futuro para as simulações a realização de simulações com 

diferentes formas de cálculo, assim como a inserção de diferentes tipos de liminar para a 

observação destes efeitos no processo de difusão.  
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APÊNDICE- DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO EM MÍDIA 
 

A presente dissertação conta com uma mídia anexa (DVD) onde os dados estão divididos em 4 

pastas (uma para cada modelo) e dentro de cada pasta existem duas subpastas contendo dados 

gerados para cada modelo estudado. A primeira apresenta os bancos de dados em arquivo de 

extensão .csv referentes à todas as simulações realizadas para cada modelo. Já a segunda 

subpasta apresenta arquivos com extensão .pdf contendo os gráficos gerados referentes às 

simulações realizadas em cada modelo. 

Todos os arquivos em cada subpasta estão identificados, sendo os arquivos com extensão .pdf 

nomeados e ordenados por estratégias de escolha de adotantes iniciais (por centralidades de 

grau, intermediação, proximidade, e de Bonacich,  além da escolha aleatória) e os  bancos de 

dados com extensão .csv são nomeados e ordenados por simulação realizada, isto é, 

considerando as 5 estratégias de escolha de adotantes iniciais e os 3 valores diferentes de p (0, 

0.5 e 1). O número de arquivos para cada pasta é de 5 arquivos .pdf e 15 arquivos .csv, 

totalizando 20 arquivos .pdf e 60 arquivos .csv na mídia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


