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RESUMO 
 

A utilização de índices bibliométricos para avaliar a produção tem sido tema de 
diversas discussões no meio acadêmico. No Brasil, o Fator de Impacto (FI) é 
utilizado como ferramenta na avaliação da produção científica. A avaliação do 
impacto das pesquisas se dá por meio da quantidade de citações que um artigo 
recebe e, consequentemente pelo FI da revista que publicou o artigo. Esta 
pesquisa investiga a relação entre o número de citações dos artigos de brasileiros 
e o FI e indiretamente o Qualis, das revistas científicas e a sua utilização como 
fator de avaliação dos pesquisadores brasileiros, nas áreas de Física e 
Administração. É proposto um fator de impacto efetivo brasileiro que poderia ser 
mais apropriado para a avaliação da sua produção científica. Para atingir esse 
objetivo, realizou-se o levantamento dos artigos mais citados de autores 
brasileiros das áreas estudadas em anos recentes. Em seguida, investigou-se o 
FI das revistas consideradas na análise levando-se em conta apenas a produção 
científica brasileira das áreas em foco. A pesquisa realizada foi descritiva, com 
abordagem quantitativa de dados de revistas científicas disponibilizadas no Portal 
de Periódicos da Capes, indexadas na WoS. O Journal Citation Reports (JCR) e a 
WebQualis também foram utilizados como fontes de pesquisa. Para o tratamento 
estatístico dos dados foi utilizada estatística de correlação linear por meio do 
software livre SciDAVis. Os resultados da área de Física mostram que existem 
FI’s brasileiros efetivos que são, em geral, menores, e em diferentes 
porcentagens, que os publicados pelo JCR, devido ao desequilíbrio das citações 
de artigos brasileiros e das contribuições de grupos de autores. Para a área de 
Administração, constatou-se que o número crescente, mas ainda pequeno de 
artigos indexados não permite uma análise estatística confiável, mas revela uma 
tendência de repetir as características observadas da área de Física, 
relativamente aos padrões de correlação. De modo geral, conclui-se que o FI 
internacional não retrata adequadamente a qualidade da pesquisa tanto em Física 
como em Administração no Brasil, uma conclusão que poderia ser estendida para 
outras áreas e outros países em desenvolvimento. Essa conclusão indica que a 
avaliação de cientistas, objetivando a distribuição de recursos científicos no Brasil, 
baseada no FI, pode estar sendo fortemente distorcida. 
 
Palavras-chaves :  Índices bibliométricos. Fator de Impacto. Qualis. Avaliação da 

Pesquisa Científica Brasileira. 
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ABSTRACT 
 

The use of bibliometric indicators to judge researchers has been the subject of 
several discussions in academia. In Brazil, the Impact Factor (IF), is used as a tool 
in the evaluation of Brazilian scientists. The evaluation of the impact of research is 
through the amount of citations that an article receives and hence the IF of the 
journal that published the article. This research investigates the relationship 
between the number of citations of articles in Brazilian and FI and indirectly Qualis, 
scientific journals and their use as assessment factor of Brazilian researchers in 
the areas of Physics and Management. It proposed a factor Brazilian real impact 
which could be more appropriate for the assessment of their scientific production. 
To achieve this goal, we carried out a survey of the most cited articles by Brazilian 
authors of the studied areas in recent years. Then we investigate the IF of journals 
considered in the analysis, taking into account only the Brazilian scientific 
production in the areas in focus. The research was descriptive, with a quantitative 
approach to date from scientific journals available in Journal Portal Capes, 
indexed in WoS. The Journal Citation Reports (JCR) and WebQualis were also 
used as data sources. For statistical treatment of the data was used for statistical 
linear correlation through free software SciDAVis. Results in Physics show that 
there are effective Brazilian IFs that are usually smaller, in different percentages, 
which published by the JCR, due to imbalance Quote Brazilian articles and 
contributions of groups of authors. To the Administration area, it was found that the 
growing, but still small, number of articles indexed does not allow a reliable 
statistical analysis, but shows a tendency to repeat the observed features in 
Physics, for correlation patterns. Overall, it is concludes that international FI does 
not adequately portray the quality of research both in physics as Administration in 
Brazil, a conclusion that could be extended to other areas and other developing 
countries. This finding indicates that the evaluation of scientists, aiming at the 
distribution of scientific resources in Brazil, based on the FI, which can be strongly 
distorted. 
 
Keywords : Bibliometric Indices. Impact Factor. Qualis. Evaluation of the Brazilian 

Scientific Research  
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1.  INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos se iniciou, em nível mundial, um movimento que teve o objetivo 

de avaliar quantitativamente a produção científica nas universidades e nos 

institutos de pesquisas. Desta tendência internacional surgiram os termos 

Cientometria e Bibliometria. O assunto é de alta relevância no Brasil, pois a 

disputa por verbas oficiais para pesquisas, atualmente resolvida pelo uso de 

índices bibliométricos pelas agências, é bastante acirrada e criticada.   

 

1.1 Contextualização do Tema 

 

Cada vez mais a sociedade evoluída procura utilizar métodos e instrumentos 

apropriados para a prática de medir, avaliar e fazer comparativos de resultados 

por meios inovadores, sendo atualmente possível a utilização de ferramentas 

mais adequadas, inclusive as disponíveis na Internet. 

 

A partir da qualidade e da quantidade de trabalhos produzidos no campo científico 

e tecnológico é possível para um país constatar o nível de desenvolvimento 

nessas áreas, tendo condições de obter sustentação econômica e progresso 

social com os avanços obtidos por meio de suas pesquisas. No Brasil, as 

universidades, em especial as públicas, são as agentes responsáveis pela 

formação de cientistas e pela realização de pesquisas por meio dos programas de 

pós-graduação que são financiados pelos governos estaduais e federais, tendo 

como principais agências patrocinadoras o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP) (STREHL, 2003). No nível estadual destacam-se a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).  

 

Em particular, para a disseminação da informação científica mundial, a inovação 

trouxe ganhos de eficiência fundamentais para o desenvolvimento das pesquisas 

em geral. O Institute for Scientific Information (ISI – Thomson Scientific) foi o 

primeiro a desenvolver programas e facilitar a divulgação científica sem fronteiras 
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(MUGNAINI, 2006). Por meio da base referencial multidisciplinar Web of Science 

(WoS) integrada à base de dados ISI Web of Knowledge se tem acesso aos 

bancos de dados mais reconhecidos do mundo, com arquivos desde 1900 e com 

uma cobertura aproximada de 12.000 periódicos, incluindo anais, periódicos 

passados e atuais nas áreas de ciências, ciências sociais, artes e humanidades. 

O usuário tem a oportunidade de utilizar “ferramentas para análise de citações, 

referências, índice h, permitindo análises bibliométricas”, além do FI da revista por 

meio do Journal of Citation Reports (JCR) (CAPES, 2000; 2013a, p.3).  

 

A partir de 1998, o Brasil passou a contar com mais uma ferramenta eficiente para 

a difusão da informação científica: A SciELO. Hoje, o país tem condições próprias 

para a produção, disseminação e avaliação da sua produção científica. Tudo o 

que é produzido em pesquisas no Brasil e no mundo é disponibilizado ao alcance 

de todos, mundialmente, de forma rápida, segura, confiável e pode ser 

encontrado facilmente nas várias bases de dados, como a já citada Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) para pesquisa de âmbito nacional (SciELO, 

2013a) e no ISI de âmbito internacional – bases essas, entre outras, que podem 

ser acessadas também por meio do Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

O Portal de Periódicos da CAPES é uma biblioteca virtual que oferece acesso à 

produção científica mundial às instituições de ensino e pesquisa do Brasil. Conta 

atualmente com mais de trinta e uma mil publicações periódicas científicas 

internacionais e nacionais em texto completo, com a maioria dos artigos 

indexados na base de dados WoS, além de outras bases de dados, livros, obras 

de referência, normas técnicas, teses e dissertações, patentes, entre outros 

(CAPES, 2013b). O Portal permite o acesso às “instituições federais de ensino 

superior, as instituições de pesquisa e as instituições públicas estaduais e 

municipais de ensino superior avaliadas pela Capes”, sendo exigido que as 

instituições tenham pelo menos um programa de pós-graduação com nota igual 

ou acima de 4. O acesso é permitido também às instituições privadas de ensino 

superior que tenham pelo menos um doutorado avaliado com nota no mínimo 5 

pela Capes (CAPES, 2008d, p.1). 
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A CAPES coordena e disponibiliza também o Qualis, que se constitui de 

mecanismos empregados para a estratificação da qualidade da produção 

científica.  O Qualis relaciona e classifica os veículos utilizados para a divulgação 

da produção intelectual dos programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado 

e doutorado), considerando em seus critérios o FI e a indexação da revista nas 

bases do ISI; quanto ao âmbito da circulação (local, nacional ou internacional) e à 

qualidade da produção por meio dos estratos (A, B, C), por área de avaliação, 

podendo ser consultado por meio do aplicativo WebQualis. (CAPES, 2013c). 

 

O rápido crescimento da ciência e o aumento da demanda exigem a adoção de 

métodos mais eficazes do que os utilizados anteriormente. Essencialmente no 

caso da avaliação da qualidade acadêmica de um cientista – para a qual, por 

muito tempo, o critério era baseado no número de artigos publicados em 

periódicos indexados – constata-se por unanimidade que a qualidade da 

publicação deverá ser comprovada (STREHL, 2003). 

 

A avaliação de programas de pós-graduação e de pesquisadores tornou-se 

possível por meio da avaliação por pares, de índices de citações e de índices 

bibliométricos. Todos esses assuntos serão discutidos no próximo capítulo, 

embora o assunto principal no qual recai o foco deste trabalho seja o FI, índice 

internacional que serve de parâmetro, entre outros, para a avaliação no país por 

meio da classificação Qualis. 

 

O FI é um indicador bibliométrico criado em 1955 por Eugene Garfield do ISI, 

utilizado como ferramenta de avaliação da qualidade, a partir do início da década 

de 60 (JCR, 2002, p. 2; THOMSON REUTERS, 2013a). O Journal Impact Factor 

(JIF) foi criado em 1963 por Eugene Garfield e Irving H. Sher com o propósito de 

escolher as revistas a serem indexadas no Science Citation Index (SCI) por meio 

da quantidade de citações dos artigos (GARFIELD; SHER, 1963).  

 

Nos últimos anos, o movimento citado do uso de critérios de quantidade para os 

de qualidade com base no FI tornou-se mais intenso. No entanto, seja em nível 

nacional ou internacional, o uso do FI como fator decisivo de avaliação tem sido 

fortemente contestado (ROCHA-E-SILVA, 2010; MARDER; KETTENMANN; 
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GRILLNER, 2010). Críticas são feitas em relação a esse índice bibliométrico, com 

base principalmente na suposição de que não existe uma conexão imediata entre 

o FI de um periódico e a qualidade de um artigo específico nele publicado, já que 

vários fatores influenciam a escolha do periódico pelo pesquisador. Para Strehl 

(2003, p. 6) “o tamanho e o ritmo de obsolescência são as características dos 

periódicos que se correlacionam mais fortemente com o FI”.  

 

Além desses fatores, pesquisadores de países em desenvolvimento enfrentam 

dificuldades para publicar que não acontecem em países desenvolvidos. Para 

ilustrar, citam-se exemplos de alguns autores:  

 

a) periódicos de maior FI são normalmente aqueles que têm os melhores 

métodos de qualidades, prestígio e divulgação internacional, além de 

serem  mais exigentes quanto à apresentação dos artigos, que devem ter 

redação nativa, lógica e robusta como critério de aceite (SILVA e BIANCHI, 

2001). 

b) normalmente os artigos publicados em revistas de alto FI são publicados 

em países desenvolvidos, a maioria nos Estados Unidos (MUGNAINI; 

JANNUZZI; QUONIAM, 2004).  

c) os norte-americanos têm uma tendência a valorizar cotidianamente o autor 

local ao invés o de país “cientificamente emergente” (COUTO, 2011, p. 39).  

d) Mugnaini, Jannuzzi e Quoniam (2004) constataram a preponderância plena 

de artigos na língua inglesa como “idioma científico”.  

 

Essa é uma dificuldade imediata especialmente para um iniciante que não domina 

a língua inglesa, de modo a desestimular o autor estrangeiro já que seu artigo 

pode ser publicado mais rapidamente em uma revista de menor FI, mas que 

tenha a mesma circulação internacional. 

 

Outro exemplo é a aparente conexão entre os artigos de brasileiros nas revistas 

de grande FI como Nature e Science e a presença desses pesquisadores em 

laboratórios de países desenvolvidos, quando da realização da pesquisa que 

gerou esses artigos. Em outras palavras, parece ser mais fácil para brasileiros 

publicar nessas revistas quando estão no exterior ou publicam em co-autoria com 
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pesquisadores de países desenvolvidos, independentemente do seu potencial 

como pesquisador. Isto é, o lado político, envolvido na relação entre cientistas de 

diferentes níveis de poder de decisão sobre onde publicar, embora não explícito, 

não pode ser descartado. 

 

Diante dos fatos que levam a crer que possivelmente cientistas brasileiros 

encontrem entraves no que diz respeito ao meio/local de publicação, que não 

existem para países de primeiro mundo, Alisson (2012) relata que de acordo com 

especialistas da FAPESP, “um dos fatores que também contribuem para a baixa 

citação internacional dos artigos científicos brasileiros é a pouca colaboração com 

pesquisadores de outros países” (ALISSON, 2012, n.16332).  

 

Entretanto, apesar dessas dificuldades, de acordo com Mugnaini, Jannuzzi e 

Quoniam (2004, p. 130) esse cenário vem mudando: “ampliara-se a parceria de 

pesquisadores brasileiros com de outros países, nos EUA, Europa e também na 

América do Sul”. 

 

Estudos realizados por Mugnaini, Jannuzzi e Quoniam (2004) comprovam ainda, 

por meio de análise de indicadores que no período de 1983 a 2000 houve um 

aumento significativo de publicações de brasileiros com trabalhos em parceria 

com autores ou co-autores do exterior, indexadas nas bases de dados Pascal 

(francesa), além de estudos em indicadores bibliométricos derivados das bases 

de dados do ISI, “(...) comprovando um aumento expressivo da produção 

científica brasileira nos últimos 20 anos, assim como sua internacionalização 

(MUGNAINI; JANNUZZI; QUONIAM, 2004, p.130)”.  

 

Vale ressaltar que a internacionalização da pesquisa não é em si um fator 

negativo. Ao contrário, é um objetivo a ser perseguido, porém a conexão desse 

fator com as dificuldades citadas é desconhecida.  

 

Por outro lado, a corrida para publicar mais e em periódicos com maior FI tem 

gerado diversas fraudes, tanto por parte de editores como de pesquisadores que 

supostamente utilizam esquemas para aumentar artificialmente fatores de 

impacto, incentivando a citação de trabalhos do próprio periódico, além da 
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autocitação.  

 

Recentemente, um editor brasileiro desenvolveu uma forma prática de elevar o FI 

de algumas revistas brasileiras. O esquema foi formado por ele e outros editores 

que privilegiaram artigos que contêm centenas de referências a uns aos outros. 

Como consequência, aThomson Reuters, instituição responsável pelo cálculo e 

publicação do FI, informou que tinha criado um programa para identificar grandes 

“números de citações de um periódico para outro, uma prática que tem apelidado 

de "citação de empilhamento”. Dentre quatorze periódicos que tiveram os seus FI 

suspensos por um ano, quatro são brasileiros. De acordo com NOORDEN (2013), 

esse editor apresenta como defesa: 

 

A ideia do esquema dos editores, surgiu da frustração com a 
fixação do FI por parte da CAPES que avalia os programas de 
pós-graduação em parte pelos fatores de impacto das revistas em 
que os estudantes publicam pesquisa. Como revistas brasileiras 
emergentes estão nos mais baixos escalões, alguns graduados 
não desejam publicar nelas. Este ciclo vicioso, em sua opinião, 
impede periódicos locais de melhorar. 

 

Percebe-se que o problema é relativamente grave, de modo a justificar os 

objetivos do presente trabalho. 

 

1.2     Problema 

 

Considerando o que já foi exposto sobre a utilização do FI, constata-se a 

necessidade de uma discussão aprofundada do seu uso generalizado, 

especialmente no que se refere à avaliação da pesquisa científica no Brasil. 

Alguns pontos devem obrigatoriamente fazer parte dessa discussão, como os já 

citados relativos às áreas restritas de atuação, o tempo de publicação, além de 

vários outros. Conclui-se que o fator nacional deve ser muito relevante, levando 

em conta as já citadas dificuldades de autores de países periféricos em publicar 

em revistas de alto FI. 

 

Com base nesse contexto, esta pesquisa apresenta a seguinte questão 

norteadora a ser respondida: 
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Qual seria uma forma mais adequada de calcular o fator de impacto (FI) 

para a avaliação da produção científica dos pesquisadores brasileiros? 

 

1.3      Objetivos 

 

Diante desse cenário, definiu-se como objetivo geral  deste trabalho: 

 

Pesquisar uma forma mais adequada de calcular o fator de impacto (FI) 

para a avaliação da produção científica dos pesquisadores brasileiros.   

 

Como objetivos específicos , destacam-se:  

 

1. Realizar o levantamento dos artigos mais citados de autores brasileiros das 

áreas de Física e Administração em revistas científicas em anos recentes.   

2. Investigar se existe uma relação entre os trabalhos mais citados de autores 

brasileiros com o FI e o Qualis da Capes, separadamente para as duas áreas. 

3. Comparar os dados com o caso de um país desenvolvido com alta produção 

científica – Reino Unido (UK). 

4. Recalcular o FI das revistas consideradas na análise, levando-se em conta 

apenas a produção científica brasileira, para as duas áreas. 

 

Pressuposto :  

 

• Um FI específico baseado apenas na produção científica brasileira é mais 

adequado como recurso de avaliação das publicações em comparação a 

um FI internacional.   

 

1.4  Justificativas 

 

A produtividade de um grupo de pesquisa é mais bem avaliada por meio de 

publicações em periódicos internacionais, já que estas são, em geral, melhor 

indexadas, atingindo um público mais amplo. Entretanto, a divergência 

encontrada na produção apreciando os tipos de trabalhos específicos, faz 

entender que apenas um único modelo particular de documento impossibilita as 
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necessidades de comunicação de informações em todos os campos de pesquisa. 

Strelh (2003, p. 16) alerta ainda para o fato das “diferenças a serem consideradas 

nos valores de FI dos periódicos que caracterizam as várias áreas do 

conhecimento”, não sendo possível comparar a qualidade do trabalho de um 

pesquisador com outro de áreas distintas aplicando o valor absoluto do FI. 

 

De acordo com Meadows (1999) essa realidade se dá pelo grande número de 

autores, por exemplo, da área de humanidades, manterem a publicação de suas 

pesquisas em forma de livro ao invés de artigos, impossibilitando a mensuração 

da equivalência entre artigos publicados a um livro.  

 

Couto (2011) relata que a publicação em revistas internacionais é significante, 

mas não imprescindível e tampouco mais adequada do que publicar em 

periódicos nacionais. Principalmente as ciências sociais aplicadas, considerando 

os motivos empíricos e epistemológicos, têm fundamental razão para concentrar o 

debate da sua área em seu país. 

 

Em conseqüência, a maior parte da produção científica das ciências sociais 

aparece em revistas nacionais, constantes da base SciELO. Desse modo, a 

avaliação da área de Administração é feita pela construção dos estratos Qualis-

Capes utilizando critérios muito mais variados que simplesmente o uso do FI, 

como é feito na área de Física. 

 

Por outro lado, a Física é uma área padrão adotada para avaliação no Brasil, por 

ser considerada de boa inserção internacional e ter a maior parte das suas 

pesquisas indexadas na base de dados do ISI. Para a Física parece então 

justificável o uso de índices internacionais. 

 

Strehl (2003, p. 16) destaca que: 

 
no caso específico da Física, o principal veículo utilizado para a 
divulgação da produção científica são os periódicos indexados 
internacionais, tendo em vista a sua visibilidade no contexto da 
comunidade e o fato de o conhecimento produzido não depender, 
de um modo geral, de questões regionais. Por este motivo, vê-se 
como útil a análise do FI dos periódicos da Física dada a 
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importância, tanto do indicador para a avaliação de pesquisas, 
quanto do veículo para os cientistas do campo. 
 

É importante ressaltar que cada área tem suas características. “As áreas duras 

publicam muito no exterior e dão preferência a trabalhos curtos. No outro extremo, 

estão as áreas sociais, publicando para um leitor brasileiro e dando relativamente 

mais preferência a trabalhos longos” (CASTRO, 1985, p. 37). 

 

Consequentemente, considerando os objetivos específicos do presente trabalho, 

avaliou-se como sendo apropriado focar as áreas de Física e Administração, 

levando em conta as distinções entre elas de modo a realizar um estudo 

ilustrativo em termos dos parâmetros atuais de avaliação para cada área em 

separado. Por outro lado, ressalta-se que cada um dos orientadores deste 

trabalho atua em uma das áreas acima, o que torna conveniente a escolha feita. 

 

Alguns autores se dedicaram a comparar resultados de indicadores brasileiros 

com a de outros países, propondo diferentes formas de avaliação 

(VASCONCELOS; FERREIRA, 2009). 

 

Na opinião de um número crescente de pessoas entre pesquisadores e 

estudantes da área científica, o FI é uma ferramenta desfavorável na avaliação 

dos brasileiros, considerando que é um índice internacional, não tendo boa 

aplicabilidade em virtude das diferenças regionais. Recentemente, além das 

citadas, surgiram outras críticas a respeito da utilização desse índice a partir de 

pesquisadores de destaque, especialmente da área de Biomedicina (MARDER, 

KETTENMANN E GRILLNER, 2010); (ALBERTS, 2013) e que culminaram na 

“declaração sobre a avaliação da pesquisa” (DORA, 2012).  

 

Considerando essas críticas, verificou-se que há trabalhos publicados sobre a 

utilização do FI na avaliação científica brasileira, porém não foi encontrada 

nenhuma análise quantitativa sobre a real aplicabilidade do FI no Brasil. 

 

Decidiu-se então pela realização desta pesquisa que, ao contrário da abordagem 

crítica politizada e de ideologias normalmente encontradas, fez-se uma análise 

objetiva, baseada em critérios quantitativos e abordou a questão sob o aspecto da 
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regionalização.  

 

A motivação para a realização deste trabalho se deu em virtude da constatação 

de que muitos artigos mais citados de brasileiros são publicados em revistas de FI 

baixo. O teste de simulação mostrou completa falta de correlação entre Ncit e FI, 

além do Qualis-Capes ser principalmente com base no FI e o Qualis ser um 

instrumento de gestão científica. Somado a esses fatores, cita-se Strehl (2005): a 

oportunidade de contribuir para a área acadêmica com a ampliação dos estudos 

científicos sobre a utilização do FI, com reflexos no desenvolvimento da pesquisa 

brasileira. Além disso, profissionalmente, vem a oportunidade de colaborar com a 

pesquisa e com a instituição, apresentando informações que evidenciam a 

qualidade das publicações e sugerir método mais eficaz para a avaliação de seus 

pesquisadores. Para a mestranda, proporciona aprendizado, crescimento 

profissional e contribuição sobre o emprego da temática em sua instituição. 

 

1.5      Estrutura da dissertação 

 

Procurou-se, neste estudo, apresentar os conceitos mais relevantes, as 

ferramentas, índices e práticas utilizadas para a avaliação do pesquisador da área 

acadêmica. 

 

Este estudo está delimitado como uma pesquisa descritiva e utilizará a 

abordagem quantitativa a partir de dados documentais da base WoS do ISI 

disponibilizada por meio do Portal de Periódicos da CAPES.  

 

A pesquisa está estruturada em cinco capítulos da seguinte forma: o primeiro 

capítulo está dedicado à introdução, aqui apresentada, abordando a questão 

norteadora da pesquisa, o objetivo geral e objetivos específicos e o cenário que 

justificou a escolha do tema para a realização deste trabalho. 

 

No segundo capítulo é apresentada a discussão teórica, mostrando a evolução da 

ciência, as formas de avaliar a produção científica, bem como os conceitos dos 

indicadores quantitativos e as bases de dados utilizadas na avaliação científica.  
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A seguir, o terceiro capítulo dedica-se à metodologia do estudo, levando em 

consideração os objetivos propostos nesta pesquisa.  

 

O quarto capítulo apresenta os resultados e as discussões da pesquisa realizada. 

O capítulo cinco conclui esta pesquisa com a apresentação das considerações 

finais.  
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2.        AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA  

 

A estruturação deste capítulo contempla os temas que são o assunto desta 

pesquisa. Inicia-se com uma síntese sobre a criação da ciência moderna e em 

seguida são discutidos os conceitos de Cienciometria e Bibliometria e as suas 

funções na avaliação da produção científica. Posteriormente, são apresentados 

os critérios utilizados na avaliação científica e algumas críticas adotadas no 

processo. O foco recai no tópico reservado ao FI que sustentará esta pesquisa. 

 

2.1  Evolução da ciência 

 

O surgimento da ciência, como conhecida modernamente, tem como marco, 

na Europa, o período conhecido como Revolução Científica e a sua 

institucionalização iniciou-se no século XVII nas escolas especializadas da Royal 

Society em 1662, na Itália. Os estágios da criação, expansão, consolidação e 

êxito da ciência moderna transcorreram pelo desenvolvimento da 

institucionalização, profissionalização e industrialização. Salomon (1996) 

expressa que nos países avançados cada fase aconteceu nessa ordem histórica 

prolongando muitos séculos, enquanto que em outros países a ciência teve início 

com a profissionalização, passando para a institucionalização ou até de outra 

forma, pela industrialização antes da profissionalização. Acrescentou ainda, que o 

“termo “cientista” foi utilizado pela primeira vez por Whewell em 1840, substituindo 

as expressões “sábio” e “filósofo natural” nos países de língua inglesa e um 

século depois em outros países“ (SALOMON, 1996, p. 53).  

 

No Brasil, foi na segunda metade do século XVIII que surgiu a Sociedade 

Científica do Rio de Janeiro e a partir de 1808 foram criados órgãos como o 

Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia, a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional, 

além de outras instituições relevantes que tiveram a finalidade de beneficiar as 

novas capitais de um sistema de ciência e tecnologia, fundamentalmente “as 

escolas porque exerciam pela primeira vez na nossa História a possibilidade 

institucional de ministrar o ensino de ciências e da técnica, além da oportunidade 

apesar de remota, de receber apoio institucional para a pesquisa.” A 

institucionalização da ciência e a profissionalização do cientista foram 
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determinadas no século XIX (MOTOYAMA, 1985).  

 

Com o surgimento de novas especialidades, disciplinas, redes de instituições, 

publicações e criação de comitês técnicos em decorrência da caracterização das 

atividades científicas, o crescimento quantitativo levou o pesquisador à busca 

persistente por reconhecimento, recursos e sobrevivência no meio científico. O 

método de profissionalização consiste em filiar-se a uma entidade científica que 

objetiva regulamentar e comunicar, considerando que a aprendizagem implica na 

publicação dos artigos de pesquisa em determinado contexto (SALOMON, 1996). 

 

Por outro lado, a industrialização é marcada pela qualificação de pessoal e o 

emprego de processos de administração industrial às atividades científicas que 

após a Revolução Industrial, trouxe avanços fundamentais para o ensino superior. 

Como exemplos, o arranjo de ensino e pesquisa, a elaboração de novas áreas, a 

mudança de estruturas em função do progresso científico, os convênios entre 

universidades e indústrias, além da seleção de pesquisadores pela indústria 

(SALOMON, 1996). 

 

Para o Brasil a industrialização chegou um pouco atrasada mas, apesar disso, 

adotou várias exigências de necessidades e de novas atitudes e formas de 

pensamento adequadas à sociedade urbana industrializada. Com a criação do 

INT (Instituto Nacional de Tecnologia) e o IPT (Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas) de São Paulo surgiu a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) que foi importante para a expansão industrial iniciando uma nova era para 

a educação, explicitada pelo Governo Federal. Após a criação e o sucesso da 

Universidade de São Paulo (USP) e de outras instituições que foram importantes 

nessa época, uma pequena comunidade de cientistas se mobilizou para a 

organização da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) que 

veio a atuar em defesa dos interesses científicos (MOTOYAMA, 1985).  

 

A vinculação entre a ciência e a industrialização é um pouco complexa, 

considerando a criação dos laboratórios de pesquisa industrial, podendo ser 

examinada como um reconhecimento tardio do valor da ciência. Por outro lado, a 

ciência já tinha seu mérito reconhecido, quando era financiada de acordo com a 
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sua função, que ia além de econômica, cumprindo o papel de “legitimação cultural 

da sociedade industrial moderna” (VELHO, 1999, apud MUGNAINI, 2006). 

 

A fase da política cientifica institucionalizada só foi legalizada, como mérito do 

Governo, no momento em que as práticas científicas passaram a ter repercussão 

com sucesso internacional. Dessa forma, as políticas científicas foram criadas 

referindo-se à adoção de medidas coletivas amparadas pelo Estado com o 

objetivo de financiar o avanço da pesquisa científica e aproveitar os resultados do 

estudo produzido pelo seu país em interesses e finalidades políticas (SALOMON, 

1996). 

 

Os avanços dos séculos XX e XXI trazem um mundo de cenário totalmente 

restaurado, onde a ciência e a tecnologia nos fazem penetrar “um mundo tão 

novo, promissor e que poderia ser aleatório, como no século XVI, estabelecido 

pela influência da revolução, a descoberta do Novo Mundo, a Reforma, as 

rebeliões camponesas e o surgimento de Estados-nação” (SALOMON, 2001, p. 

1). Todo o sistema de pesquisa foi transformado após quarenta anos de Guerra 

Fria, o que torna a ciência cada vez mais dependente de governos (SALOMON, 

2001). O autor acrescenta ainda (SALOMON, 2001, p. 1): 

 

As relações entre ciência, tecnologia e sociedade têm sido 
profundamente condicionadas pelo peso dessa intervenção estatal, 
sendo alvo de uma medida de tensões ideológicas e estratégicas 
caracterizadas pelo período imediatamente após a Segunda Guerra 
Mundial. 

 

Segundo Alves e Vasconcelos (2008) os agentes econômicos, políticos e sociais, 

demandam da Universidade brasileira uma resposta à busca do conhecimento, 

base do processo de inovação, fundamental para a competitividade econômica e 

tecnológica nos tempos modernos. Com isso a Universidade é forçada a repensar 

a sua forma clássica de atuação na sociedade, isto é, a de simplesmente 

formadora de recursos humanos, e voltar-se também à geração de conhecimento. 

 

As pesquisas científicas do país estão submetidas às circunstâncias da economia 

local, social, político e cultural. Salomon (1996) relata ainda a necessidade de 

ficar atento a elementos que dão à pesquisa características regionais, 
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possibilitando a associação entre distintas maneiras de progresso. 

 

As necessidades de ampla divulgação e avaliação da pesquisa científica 

decorreram da importância da ciência e da necessidade de investimentos de 

áreas estatais ou privadas.  

 

2.2 Formas de avaliar a produção científica 

 

A avaliação é mais que uma dinâmica no dia-a-dia da ciência. Ela é considerada 

relevante no processo de criação do conhecimento científico. Por meio da 

avaliação de artigos para publicação, do currículo de um pesquisador, de um 

projeto de pesquisa submetido para financiamento ou mesmo de outras 

circunstâncias, será possível estabelecer o curso, tanto do próprio conteúdo da 

ciência quanto das instituições a ela vinculadas. Davyt e Velho (2000, p. 94) 

acrescentam que diante disso, “não se surpreendem que a avaliação da atividade 

científica tenha surgido com a própria ciência”.  

 

2.2.1 Avaliação por pares  

 

O artigo como principal meio para a divulgação da ciência se fundamenta no 

reconhecimento dos pares, o qual acompanhou as primeiras publicações desde 

sua instituição. Os avaliadores são da mesma área de conhecimento e têm 

habilidade para julgar, considerando os critérios adotados pela instituição. Por 

outro lado, a revisão por pares para a avaliação da ciência foi adotada pelas 

agências de fomento, passando a ter um vínculo entre cientistas e Estado. Esse 

último necessitava do conhecimento de profissionais da ciência e de áreas 

específicas para a recente medida, ou seja, para a avaliação por pares, 

objetivando a redução de injustiças na liberação de financiamento (DAVYT; 

VELHO, 2000).  

 

Uma súmula do assunto tratado diferentemente por alguns teóricos sobre a 

avaliação por pares é realizada por Davyt e Velho (2000, p. 98):  
Países industrializados passaram a adotar esse método de política de 
financiamento para a pesquisa científica, que criaram conselhos com as 
mesmas características (Salomon, 1977, p. 49). Esse procedimento foi 
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adequando-se às especificidades de cada instituição e de cada país 
(Castro, 1986, p. 152). “As razões para o sucesso deste mecanismo 
devem ser buscadas na estrutura de autoridade da ciência, no qual o 
julgamento por pares encaixa-se perfeitamente” (Spagnolo, 1989, p. 
124).  
 
Num sentido estrito, o método de julgamento por pares baseia-se 
somente na avaliação de outros pesquisadores da mesma disciplina 
(Cole, Rubin e Cole, 1977). O julgamento por pares é também 
fundamental para a instituição científica, defendido como símbolo e 
garantia de autonomia... mas ao mesmo... estabelece uma ponte entre a 
descoberta da ciência e a difícil tarefa de liberar financiamento (Chubin; 
Hackett apud Davyt; Velho, 2000).  

 

A avaliação por pares foi adotada também nos países em desenvolvimento com a 

criação de conselhos de pesquisas. Apesar da tímida tradição científica, o Brasil 

tem evoluído no campo da avaliação da pesquisa, adquirindo experiência nesta 

área. Os comitês assessores das grandes agências de fomento (CNPq, Capes, 

Finep e Fapesp) adotam critérios rígidos para os resultados de avaliação, além do 

sistema institucionalizado (CASTRO, 1985, p.31-32). 

 

A metodologia tradicional para análise qualitativa das publicações científicas no 

processo de avaliação por pares se tornou transparente com fiscalização direta 

dos conteúdos e dos métodos adotados, além dos resultados obtidos pelo autor 

em cada trabalho examinado, procedimento que inclui tanto o examinando como 

também o avaliador que é responsabilizado pela qualidade de seu parecer 

(COUTO, 2011).  

 

São duas as linhas existentes na avaliação, sendo a primeira e mais freqüente, a 

avaliação pelos pares, fundamentada pelo respeito obtido pelo pesquisador 

avaliado. A segunda é proveniente de métodos quantitativos por meio da 

bibliometria e cientometria, sendo uma melhor alternativa a conciliação dos dois 

critérios. A avaliação pelos pares é derivada da experiência adquirida ao longo 

dos anos pelos membros das áreas, aptos e em posição privilegiadas para o 

julgamento das pesquisas e centros científicos. “A experiência demonstra que 

esse é um método simples, barato e suficientemente confiável em uma gama 

bastante ampla de situações” (CASTRO, 1985, p. 28). 

 

Nesse sentido, Martin (1996, apud MUGNAINI, 2006) destaca que desde 1945, a 
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avaliação por pares passou a ser um método predominante para a liberação de 

financiamento para a pesquisa básica, sendo que foi aceitável enquanto o 

investimento por parte do governo era pequeno em relação à concentração de 

verbas para a pesquisa. Posteriormente, a realização da avaliação científica por 

meios quantitativos passa a ser uma alternativa para os governos, após a II 

Guerra Mundial, além de ser um recurso para o problema de amplitude da ciência. 

 

Considerando o grande volume de informações a ser analisado, Mugnaini (2006) 

argumenta que a análise bibliométrica pode ser mais indicada na avaliação de 

pesquisadores. No entanto, outros autores criticam a adoção de índices para 

medir a qualidade individual dos artigos de pesquisa, para avaliar as contribuições 

de um cientista na contratação, promoção ou na decisão de financiamentos 

(DORA, 2012; ALBERTS, 2013). 

 

2.2.2 Abordagens quantitativas 

 

A utilização dos indicadores quantitativos na avaliação da produção científica tem 

como base uma maior associação dos pesquisadores, grupos e institutos de 

pesquisas e universidades junto às agências de fomento. No entanto, no âmbito 

das Universidades há uma resistência ao seu uso (COUTO, 2011). São 

apresentados neste item os conceitos de Cientometria e Bibliometria. 

 

2.2.2.1 Conceito de bibliometria e cientometria  

 

Os estudos bibliométricos começaram a ser estabelecidos no Brasil na década de 

1970 por meio de trabalhos realizados no Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação – IBBD, atualmente Instituto Brasileiro de Informação Científica e 

Tecnológica – IBICT.  

 

A Bibliometria e a Cientometria são definidas da seguinte forma por Tague-

Sutcliffe (2009, p. 68): 

 

Bibliometria é o estudo dos aspectos quantitativos da produção, 
disseminação e uso da informação registrada. Ela desenvolve modelos 
matemáticos para medir esses processos e em seguida, usa os modelos e 
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resultados para previsões e tomada de decisão. 
 
Cientometria é o estudo dos aspectos quantitativos da ciência enquanto 
uma disciplina ou atividade econômica. A cientometria faz parte da 
sociologia da ciência e tem aplicação na formulação de políticas 
científicas. Envolve estudos quantitativos das atividades científicas, 
incluindo entre outros, a publicação e, portanto sobrepondo-se à 
bibliometria em certa medida. 

 

O avanço da ciência trouxe a preocupação em desenvolver métodos eficazes da 

medida em diversos campos da ciência. Para os autores Silva e Bianchi (2001) foi 

inevitável o surgimento da bibliometria e cientometria. Os autores definem a 

Cientometria como a aplicação de métodos capazes de mensurar o progresso 

científico e tecnológico por meio de avaliação quantitativa da produção, utilizando 

de técnicas numéricas analíticas possibilitando estudar a ciência da ciência. A 

Bibliometria é definida pelos autores como o tratamento estatístico dos resultados 

de publicações científicas. 

 

Com o progresso das ciências, a questão da medida tem sido tema de discussões 

há tempos, mostrando que quanto mais uma ciência é desenvolvida, mais 

prematuro ocorre a necessidade de medir e avaliar. As áreas da Física e da 

Astronomia, desde a Antiguidade, vêm calculando o espaço entre as estrelas e 

determinando “medidas do tempo, seja em termos de dias, meses, anos, ou 

mesmo em frações como horas e minutos (...). Atualmente, cada ciência tem seus 

problemas específicos com relação às medidas e instrumentos de mensuração de 

que faz uso” (SILVA; BIANCHI, 2001, p. 5). 

 

Citando Price, um dos principais pensadores a desenvolver a questão da 

Cientometria:  

Deixando de lado os julgamentos de valor, parece clara a importância de 
se dispor de uma distribuição que nos informe sobre o número de autores, 
trabalhos, países ou revistas que existem em cada categoria de 
produtividade, utilidade ou o que mais desejamos saber (PRICE, 1976, p. 
39).  

 

Por outro lado, Castro (1985) define a Bibliometria e Cientometria como formas 

para tratar comparações de qualidade de maneira mais complexa e criteriosa, 

reaproveitando avaliações geradas para outros fins e as técnicas quantitativas 

para o seu tratamento. 
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A Cientometria é um conceito importante e tem sido discutido tanto em países 

industrializados como nos países em desenvolvimento, com o objetivo de adequar 

melhor a distribuição de recursos escassos destinados à pesquisa, ajudando os 

governos a decidirem quanto às áreas com mais necessidade financeira (SILVA; 

BIANCHI, 2001). 

 

O tema tem merecido destaque no país nos últimos anos como mostram os 

autores (MUGNAINI; JANNUZZI; QUONIAM, 2004, p. 123):  

 

As atividades de produção de indicadores quantitativos em ciência, 
tecnologia e inovação vêm se fortalecendo no país na última década, com 
o reconhecimento da necessidade, por parte dos governos federal e 
estaduais e da comunidade científica nacional, de dispor de instrumentos 
para definição de diretrizes, alocação de investimentos e recursos, 
formulação de programas e avaliação de atividades relacionadas ao 
desenvolvimento científico e tecnológico no país.  

 

2.2.2.2 A bibliometria como técnica cientométrica 

 

O termo bibliometria foi criado por Paul Otlet em 1934, publicado em uma de suas 

obras mais famosas “Traité de documentation” que tinha como subtítulo “O livro 

dos Livros” (SANTOS, 2004; FONSECA, 1986). Para Otlet o termo foi 

“conceituado como a área que ocupa da medida ou da quantidade aplicada a 

livros” (OTLET, 1934, apud SANTOS; KOBASHI, 2009). Buckland (1995) publicou 

em seu site que em 1989, após um longo período fora de catálogo, o Traité foi 

reimpresso e em 1990 foi publicado pelo biógrafo, Prof W. Boyd Rayward da 

Universidade de Nova Gales do Sul, uma tradução em inglês de uma seleção das 

melhores obras de Otlet.  

 

Em 1969 o conceito “bibliometria” foi difundido quando Pritchard (1969) sugeriu 

que esse termo deveria substituir a expressão “bibliografia estatística” por 

considerar que esse último não era um termo satisfatório pelo pouco uso. Para o 

autor, o conceito de bibliometria pode ser descrito sendo: “a aplicação da 

matemática estatística como métodos para livros e outros meios de comunicação 

escrita” (PRITCHARD, 1969, p. 349).  
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A bibliometria pode ser definida também como “técnica quantitativa e estatística 

de medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento científico” 

(ARAÚJO, 2006, p.12). 

 

Definidos estes conceitos, o assunto é tratado por Mugnaini (2006) que relata em 

sua tese a facilidade disponibilizada pela internet e o grande número de softwares 

que envolvem uma análise bibliométrica, permitindo mais autonomia aos atuais 

pesquisadores que podem combinar muitas ferramentas para tornar a bibliometria 

um útil mecanismo tanto para a pesquisa científica como para a própria política 

que regulamenta a ciência. 

 

Embora o avanço tecnológico tenha trazido as facilidades de acesso a softwares 

bibliométricos, muitos pesquisadores questionam a utilização da bibliometria na 

avaliação de pesquisadores. 

 

Nesse sentido, Davyt e Velho (2000, p. 97) fizeram uma síntese de alguns autores 

relatando questionamentos considerados na utilização de indicadores 

quantitativos, e base de dados. 

 
Os indicadores bibliométricos foram desenvolvidos em situações de 
financiamento, junto a uma base e uma prática científica bem estabelecida 
(Thomas, 1992, p. 150). A primeira distinção importante está, então, 
vinculada à situação dos países subdesenvolvidos, nos quais os esforços 
estão destinados a criar uma infra-estrutura para o crescimento da ciência 
(Cano e Burke, 1986, p. 2).  
 

Os autores complementam mostrando também os questionamentos sobre 

diferenças entre regiões e língua (DAVYT E VELHO, 2000, p. 97): 

 
Vários autores têm apontado o viés da cobertura de revistas pelo ISI, 
favorecendo os países cientificamente centrais (Rabkin e Inhaber, 1979, 
p. 262; Frame, 1980, p. 137). Ainda dentro deles, são apontadas 
diferenças em favor dos países de língua anglo-saxã, e em particular, 
dos Estados Unidos (Narin e Carpenter, 1975, pp. 84-6; Jagodzinski- 
etc.). Assim, as tentativas de utilizar bases de dados como o SCI de 
forma universal implicariam uma manifestação, na prática, da 
“internacionalização” de uma forma particular de ciência nacional, a 
ciência de alguns países ‘do centro’.  

 

Utilizar indicadores bibliométricos dentro do processo de avaliação das atividades 

científicas é uma necessidade óbvia para melhorar a distribuição de recursos,  
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sempre limitados, destinados ao financiamento da pesquisa científica e 

tecnológica. Porém, esses mesmos autores concluem que: “para análises de 

casos individuais, como as da produção científica de um pesquisador, tais 

indicadores tornam-se menos confiáveis, pois muitos deles são de natureza 

estatística e a sua fidedignidade fica reduzida com amostras pequenas” (SILVA; 

BIANCHI, 2001, p. 10). 

 

O número de publicações é um indicador que mede a quantidade de trabalhos 

publicados, não considerando a qualidade ou a importância do conteúdo do 

trabalho realizado. Com o objetivo de reconhecer o valor “dos trabalhos 

publicados foram introduzidos dois outros indicadores: o número de citações que 

um artigo recebe na literatura e o fator de impacto da revista ou periódico em que 

a publicação é feita” (SILVA; BIANCHI, 2001, p. 7). 

 

Algumas limitações dos indicadores de impacto, tanto de um artigo quanto de uma 

revista são mostrados pelos autores Silva e Bianchi (2001, p. 9-10):  

 

1. a falta de um modelo apropriado e amplamente aceito que 
explique o processo de citação.  

2. o fato de que as citações são derivadas exclusivamente do 
banco de dados do SCI fornecido pelo ISI.  

3. tipo de publicação mais comumente citada na literatura; e   
4. comparações entre áreas ou disciplinas baseadas 

exclusivamente no número de citações ou no fator de 
impacto, não são totalmente apropriadas.   

 

Alguns “dos argumentos dos inimigos da modernidade bibliométrica” são 

ilustrados a seguir por Jourde (2009, p. 4):  

 

a)  o método fundamental de publicação num periódico de relevância nem 

sempre é a qualidade científica;  

b) a pesquisa audaciosa é, com frequência, divulgada em títulos 

desconhecidos; 

c)  a qualidade de uma pesquisa não pode ser medida por esses métodos 

que são, na verdade, quantitativos;  

d)  a relevância de uma pesquisa com freqüência aparece com o tempo;  

e)  o valor de um periódico não se pode medir pela sua divulgação, nem a 
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qualidade de um artigo pela relevância de quem o publica. 

 

Após as considerações sobre os índices bibliométricos como técnica 

cientométrica, será abordada a seguir a avaliação da produção científica e os 

métodos utilizados no Brasil para mensurar a qualidade da sua pesquisa 

produzida. 

 

2.3 Avaliação da produção científica brasileira 

 

No Brasil o processo de avaliação do ensino superior ultrapassa cinquenta anos e 

sempre se pautou na busca da competência e produtividade das instituições 

universitárias (NUNES; VASCONCELOS, 2008). 

 

A avaliação da Pós-Graduação (PG) foi implantada pela CAPES em 1976 e desde 

então vem cumprindo papel de fundamental importância para o desenvolvimento 

do programa de PG e da pesquisa científica e tecnológica no Brasil (CAPES, 

2008).  

 

A CAPES adotou como modelo de avaliação, os Documentos de Área das 

diversas áreas do conhecimento. Esses são elaborados por cada Comitê de Área 

da Capes, no quais são apontadas “as métricas de produtividade pelas quais são 

avaliados, trienalmente, os programas de pós-graduação de sua área” 

(CARPINTEIRO, 2013, n° 15). 

 

Dentre as métricas que compõem o Documento de Área, um dos índices usados 

é o FI. Antes utilizado para classificar a qualidade dos periódicos, passou a ser 

aplicado também como uma ferramenta acadêmica de avaliação de produtividade 

do pesquisador, de acordo com o impacto alto, baixo ou sem das revistas nas 

quais foram publicados os seus artigos (RUIZ; GRECO; BRAILE, 2009). 

 

Sendo a avaliação da pesquisa de um cientista realizada a partir da sua produção, 

expressa pela publicação de suas descobertas, Mugnaini (2006) aponta duas 

características importantes de índices bibliométricos para aferição da produção 

gerada a partir da padronização e estruturação das publicações científicas:  
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a) uma que busca manifestar a grandeza; e  

b) outra para medir o impacto produzido na ciência.  

 

Esses índices são possíveis devido à implantação de sistemas por meio de bases 

de dados capazes de reunir elementos diversos de informação científica e 

possibilitando a consulta à pesquisa científica mundial, de maneira rápida e 

segura (TARGINO; GARCIA, 2000). 

 

Dessa forma, considerando o aumento frequente do número de revistas 

científicas, a instituição de uma base de dados de periódicos acarreta não apenas 

a aglomeração, mas um refinamento de determinado grupo de revistas. Esse 

refinamento deverá considerar “características de qualidade científica, editorial, 

periodicidade, normalização; contudo, a temática, a nacionalidade ou, por 

exemplo, a instituição onde se produz grande quantidade de trabalhos, poderão 

ser considerados critérios para definição dessa população, que traz em si mesma 

um objetivo específico” (MUGNAINI, 2006, p. 57). 

 

No entanto, outros autores constatam uma necessidade urgente de melhorar as 

maneiras pelas quais a produção de pesquisa científica é avaliada em todo o 

mundo, pelas agências de fomento, instituições acadêmicas, dentre outras. Para 

resolver esse problema, um grupo de editores e editoras de revistas científicas em 

conjunto na reunião anual da Sociedade Americana de Biologia Celular (ASCB), 

em San Francisco, desenvolveu um documento com recomendações, que se 

refere à “Declaração de San Francisco na avaliação da pesquisa (DORA)”. 

Estiveram presentes convidados interessados em todas as disciplinas científicas 

para indicar o seu apoio, adicionando seus nomes a essa Declaração (DORA, 

2012). 

  

As recomendações de DORA, portanto, concentram-se principalmente em 

práticas relacionadas com artigos de pesquisa publicados em revistas com 

revisão por pares, mas podem e devem ser estendidas ao reconhecer produtos 

adicionais, tais como conjuntos de dados e resultados importantes da 

investigação. O grupo sugere essas recomendações às agências de fomento, 

instituições acadêmicas, revistas, organizações que fornecem métricas e 
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pesquisadores individuais. Dentre uma série de recomendações para melhorar a 

maneira pela qual a qualidade da produção científica é avaliada, são citadas: 

(DORA, 2012). 

 

 a)  a necessidade de eliminar o uso de métricas baseadas em índice como o 

FI, em considerações de financiamento, de nomeação e promoção; 

b)  a necessidade de avaliar a pesquisa sobre seus próprios méritos e não em 

função da revista em que a pesquisa é publicada; e 

c)  a necessidade de capitalizar sobre as oportunidades oferecidas pela 

publicação on-line (como o número de palavras, figuras e referências de 

artigos, e explorar novos indicadores de importância e impacto). 

  

O grupo DORA (2012) declara reconhecer que muitas agências de fomento, 

instituições, editores e pesquisadores já estão incentivando práticas para 

melhorarem a avaliação da pesquisa. Para eles, essas medidas estão começando 

a aumentar o impulso em direção a mais sofisticada e significativa abordagem 

para a avaliação da pesquisa que agora pode ser construída e adotada por todos 

os envolvidos. 

 

O Documento de Área tratado no início desta seção, bem como o FI, será 

discutido com mais profundidade nas próximas seções.  

 

Outra forma de avaliação, possível também de ser verificada por meio das bases 

de dados nacional e internacional, é a análise de citação, tratada a seguir.  

 

2.3.1 Análise de citação 

 

Em 1964, o Dr. Eugene Garfield, fundador do ISI, supervisionou a primeira versão 

do Science Citation Index (SCI) proposta para facilitar a disseminação da literatura 

científica. Uma fonte de informação inovadora, a SCI, introduz o conceito de 

“indexação de citações”, um novo método para categorização, recuperação e 

acompanhamento de informação científica e acadêmica.  Este ano a SCI, agora 

conhecida na sua forma on-line como Thomson Reuters Web of Science, 

comemora cinqüenta anos (ISI, 2014). 
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A SCI tem como objetivo reconhecer as referências citadas por um pesquisador e 

verificar de forma mais acertada o relacionamento entre artigos que tratam do 

mesmo assunto. Compilando e seguindo citações fornece uma trilha intelectual, 

permitindo aos pesquisadores rastrear a progressão de uma ideia ou avanço, 

identificar trabalhos pertinentes ao seu próprio interesse ou de outras áreas e 

também oferece um meio de rastrear a evolução do próprio conhecimento (ISI, 

2014). 

 

A análise das citações compõe um relevante índice da atividade científica, tendo 

papel importante ao auxiliar o entendimento para a compreensão da estrutura e o 

desenvolvimento da ciência, além de identificar as regularidades básicas de seu 

funcionamento (VANZ; CAREGNATO, 2003). 

 

O ramo mais relevante da bibliometria é a análise de citações, que possibilita o 

reconhecimento e o detalhamento de diversos parâmetros na produção da 

pesquisa científica. Araújo (2006, p. 18-19) destaca que, com os elementos 

obtidos por meio das citações, é possível localizar:  

 

a) autores mais citados, autores mais produtivos, elite de 
pesquisa, frente de pesquisa, fator de impacto dos autores, 
procedência geográfica e/ou institucional dos autores mais 
influentes em um determinado campo de pesquisa;  

b) tipo de documento mais utilizado; 
c) idade média da literatura utilizada, obsolescência da literatura; 
d) procedência geográfica e/ou institucional da bibliografia 

utilizada; 
e) periódicos mais citados, etc. 

 

No Brasil a avaliação da produção científica deve considerar o modelo de política 

em vigor, incorporando as particularidades da comunicação científica existentes 

nas práticas de cada comunidade das variadas áreas do saber. As diferentes 

áreas e também o contexto nacional devem ser observados nos critérios de 

avaliação, especificados pelos índices de citação, para se ter condições de 

contribuir para uma política científica adequada, cenário esse em que os 

pesquisadores brasileiros cumprem relevante papel. Embora os índices de 

citações sejam métodos adotados para aferir a qualidade no âmbito internacional, 

“sua incorporação à avaliação de periódicos brasileiros deve ser feita com cautela 



 
 

 

44 

 

(MUGNAINI, 2011, p. 44)”. 

 

O número de citações, de acordo com Jourde (2009) mede mais os modismos 

dos pesquisadores, o ranking de poder e o prestígio de um autor do que a 

qualidade do trabalho citado. Porém, Garfield (1979) sustenta que a razão da 

análise de citações é mensurar a qualidade de contribuição de um autor ou de 

uma instituição à ciência, não tendo simplesmente como preceito medir o número 

de vezes em que um determinado autor está certo ou errado.  

 

As bases de citação tornaram tecnicamente capazes de disponibilizar a 

quantificação de um indicador de impacto muito aplicado para a avaliação da 

ciência, dentre os indicadores de produção científica, viabilizando a obtenção de 

dados seguros pelos pares e assegurando a garantia para o pesquisador 

(MUGNAINI, 2006).  

 

No entanto, analisando a existência de diversidade na prática de citação e nas 

diferenças entre matérias, é importante salientar que foram percebidos 

comportamentos diferentes de citação em três influentes áreas do conhecimento: 

um índice de 60 a 70% para os periódicos de ciências exatas, enquanto que nas 

ciências sociais os periódicos apresentaram índice de 10 a 20% menor e as 

humanidades tiveram seus periódicos alcançando um índice sensivelmente 

inferior. Para Meadows (1999) esses dados estão associados a uma das 

características da informação científica que tem natureza cumulativa, ou seja, as 

informações são sistematicamente agrupadas e absorvidas. Como efeito desse 

procedimento, Meadows defende que os cientistas como um todo necessitam em 

suas pesquisas, ter consciência apenas daqueles trabalhos mais atuais e 

acrescenta que: 

 

Ao contrário, as pesquisas nas ciências sociais frequentemente são 
menos facilmente codificadas, de modo que a literatura antiga continua 
sendo mencionada. As humanidades constituem um caso especial, pois 
a literatura antiga representa para elas muitas vezes a matéria-prima de 
suas investigações (MEADOWS, 1999, p. 62).  
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Recentemente, Cruz (2014) divulgou que de, um modo geral, o impacto intelectual 

da ciência no Brasil tem sido baixo. Para ele, o impacto se caracteriza por meio 

de ideias que criam ideias e consequentemente são muito citadas na literatura.  

 

Entretanto, apesar da produção científica no Brasil estar crescendo muito, o 

impacto tem sido limitado, em virtude do fato de o baixo número de citações que 

esses artigos recebem ser menor do que a média mundial, como mostra o Gráfico 

1. 

 

Gráfico 1 – Produção científica e Impacto mundial 

 
Fonte: CRUZ, 2014, p. inicial.  

 

De acordo com comparações numéricas feitas por Cruz (2014) o impacto do 

Brasil está abaixo ao da Espanha, apesar do crescimento da produção científica 

ter sido semelhante entre 1981 e 2010. Por outro lado, na Argentina, apesar de 

que haja um crescimento da produção científica menor que o do Brasil, o seu 

impacto é maior.  

 

Embora não tenha ficado claro como foi medido o impacto, Cruz (2014) mostra 

que a física se destacou com resultados positivos, especialmente nos últimos três 

anos, sendo a única área que apresenta média acima da média internacional. 
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Esse fato se deu, em seu entendimento, em função de publicações de artigos de 

grandes cooperações internacionais. 

 

Gráfico 2 – Impacto em relação à média mundial 

 
Fonte: Cruz, 2014, p. inicial. 

 

Assim sendo, é fundamental abrir um espaço para entender o conceito de meia-

vida dos artigos, uma vez que os métodos de avaliação da importância dos 

pesquisadores e das revistas científicas são estipulados de acordo com o 

impacto, medido pela capacidade de ser citado por outros. 

 

2.3.2 Meia-Vida 

 

A meia vida de um artigo é definida por Diniz (2013) como o período transcorrido 

para que ele adquira cinquenta por cento das citações que terá ao longo da vida. 

Essa definição é baseada em estimativa, pois nada impede que um trabalho seja 

citado por tempo indeterminado. Porém, na prática, muitos artigos começam a ser 

citados no ano em que foi publicado, considerado “ano zero”, e dependendo da 

sua importância a sociedade o reconhecerá dessa forma, ampliando aos poucos o 

número de citações, até que ele atinja o auge, a partir de um período, em que a 
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porcentagem de citações começa a cair a cada ano, passando a ser citado 

eventualmente. 

 

Com essa ilustração sobre a meia-vida de artigos, o autor alerta para a 

importância de ficar atento ao detalhe específico de cada área, visto que 

atualmente os trabalhos são considerados importantes, levando em conta o fator 

de impacto das revistas de grande relevância entre as várias áreas do 

conhecimento, não sendo ponderadas as especificidades de cada uma. Ainda 

segundo Diniz (2013), os artigos das áreas de Ciências Sociais têm meia-vida 

acima de oito anos e por isso só estarão “em alta” de citações mais tarde, 

enquanto que “as áreas conhecidas como hard sciences, Física, Engenharias e 

áreas biológicas que têm em geral meia-vida abaixo dos cinco anos” são citadas 

mais de imediato, após a sua publicação. Contudo, apesar destas 

particularidades, a forma como é feito “o cálculo do FI de todas as 

áreas, hard ou soft sciences, tem como base a mesma “janela de tempo“. Em 

conseqüência, o FI das áreas hard é constantemente “maior do que as áreas soft, 

independente da sua importância, a forma de cálculo as favorece”. Além disso, a 

estimativa da meia-vida dos artigos da Revista de Administração de Empresas 

(RAE) ficou em 8,25 anos, na média, para o período analisado, reafirmando as 

particularidades da área em que está inserida (DINIZ, 2013, p. 223). 

 

Entretanto, o autor indicou mudanças que estão ocorrendo em outras 

circunstâncias. Um outro indicador está sendo considerado com o percentual de 

artigos citados no ano de sua publicação, mostrando a rapidez com que os artigos 

são adicionados por outros pesquisadores em seus trabalhos. Diniz exemplificou 

que “dos 45 artigos publicados pela RAE em 2012, 18% foram citados no mesmo 

ano”, contrastando com apenas 8% em 2002.  

 

Essa variação pode ser entendida por três ocorrências, como ilustra Diniz (2013, 

p. 223): 

1. adoção do acesso aberto e imediato ao conteúdo dos artigos   
publicados pela RAE, política adotada a partir de 2004.  

2.  a política de diversos periódicos, inclusive da RAE, de demandar que 
os artigos incluam referências recentes (normalmente, dos últimos 
cinco anos) em sua revisão de literatura.  

3. Também pode estar contribuindo para a mudança a pressão por 
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publicação a que os autores têm sido submetidos, o que induz à 
constante atualização em um ambiente acadêmico cada vez mais  
competitivo.  

 

De acordo com Sandes-Guimarães (2013, p. 13) dentre os periódicos da área de 

Administração que têm apresentado diminuição da meia-vida pelos motivos 

expostos acima, no mínimo três revistas têm adotado essa política: “RAE, RAC e 

BAR, sendo exigido pelas duas últimas, que 50% das referências citadas sejam 

dos últimos cinco anos”.  

 

Estudos sobre os “periódicos brasileiros de administração” foram realizados por 

Machado-da-Silva et al. (2008) sendo constatado que mesmo com um baixo 

número de citações de artigos nacionais, alguns dos veículos se sobressaem 

aparecendo “com mais da metade das citações, como é o caso dos artigos 

publicados nos anais do EnANPAD” (Machado-da-Silva et al., 2008, p. 361). A 

área de administração tem por característica, ao considerar trabalhos nacionais, 

citar um grande número de artigos publicados em anais de eventos da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), 

embora saiba-se que os artigos publicados em periódicos, em versão definitiva, 

têm sido mais valorizados (MACHADO-DA-SILVA et al., 2008). 

 

Vale destacar alguns periódicos da área que têm uma boa inserção no meio 

acadêmico, científico e empresarial e atingiram um percentual de citações maior 

que outras revistas da área. A Revista de Administração de Empresas (RAE), 

publicada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV) se sobressaiu com 

18% das citações de periódicos nacionais. Seu diferencial em número de citações 

se dá pela cobertura dos seus artigos tanto na área acadêmica como na 

empresarial, além de ser uma revista mais antiga e ter grande abrangência no 

Brasil. Outros destaques são para a Revista de Administração Contemporânea 

(RAC), publicada pela ANPAD, que obteve 7,04% de citações do total, apesar de 

ser uma revista relativamente nova. Os periódicos mais tradicionais também 

tiveram índices de citações relativamente altos, tendo a Revista de Administração 

(RAUSP) atingido 5,9% e a Revista de Administração Pública 4,78%. Além de 

outras revistas mais específicas, constam a seguir na relação com maior número 

de citações a RAE-Eletrônica e a Revista Eletrônica de Administração (REAd). Os 
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autores esclarecem que após analisar o total de citações de todas as revistas 

nacionais, deixando de fora os anais de eventos, constatam um percentual de 

89,35% das citações correspondentes a seis revistas (RAE, RAC, RAUSP, RAP, 

O&S e RAE-e), sendo 27% dos veículos de divulgação  (MACHADO-DA-SILVA et 

al., 2008). 

 

Outras áreas são ilustradas por meio de estudos realizados por Mugnaini (2011, 

p. 19): 

 

a) artigos de periódico predominam entre as citações de um periódico 
da área de Medicina (84%), com destaque aos periódicos WoS 
(66%).  

b) Na área de Física, o periódico analisado apresentou a mesma 
porcentagem de citações a artigos, porém 54% correspondem a 
periódicos WoS, e um remanescente de 29% corresponde a outros 
periódicos (em sua maioria internacionais).  

c) Um contraste é observado ao se analisar um periódico de Ciências 
Sociais Aplicadas (subárea de Ciência da Informação), com um 
percentual de 52% de citações a livros, 8% a artigos em anais de 
eventos (periódico com maior percentual de citações a esse tipo de 
documento), 37% a artigos, sendo que 13% correspondem a artigos 
de periódicos WoS. 

 

2.3.3  Bases de dados utilizadas na avaliação: ISI e SciELO  

 

Em 1958 o Dr. Eugene Garfield fundou o Institute for Scientific Information (ISI) 

um conjunto de bases internacionais multidisciplinares com grande reputação e 

com o objetivo de disponibilizar a pesquisa científica universal. Entre as mais 

conhecidas, cita-se: Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index 

(SSCI) e Arts Humanities Citation Index (A&HCI), disponibilizadas na WoS (ISI, 

1999a). 

 

Apesar da relevância e do empenho do ISI, Mugnaini (2006) mostra que o 

resultado de pesquisas científicas de países em desenvolvimento é 

disponibilizado numa condição subestimada, beneficiando os periódicos em 

inglês, assim como os publicados nos Estados Unidos. O autor ilustra ainda a 

dificuldade em se ter uma padronização de bases internacionais, uma vez que 

não é possível considerar as particularidades “dos diferentes países e da própria 

pesquisa, de naturezas diferentes, básica ou aplicada” (MUGNAINI, 2006, p. 58).  
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Um problema sucinto em relação à base de dados do ISI é a necessidade de 

descobrir um recurso praticável de recuperar informações referentes unicamente 

à produção científica brasileira a partir dessa ferramenta (MOREL, 1977). 

 

Entretanto, Garfield (1983) defende que os periódicos de maior FI, avaliados por 

meio de índices “qualitativos e quantitativos”, definidos pelas instituições que 

definem esses índices, são incluídos nas bases de dados geridas pelo ISI, 

constituindo assim “os canais mais importantes de comunicação científica 

internacional”, ou seja, a literatura “mainstream” (GARFIELD, 1983, p. 113).  

 

Mugnaini (2006, p. 58) alerta que: 

 

as poucas revistas indexadas nas bases do ISI, de países como o Brasil, 
não têm visibilidade suficiente em relação às americanas, por exemplo. 
Certamente o impacto dessas revistas, e da grande maioria cuja 
visibilidade está restrita às prateleiras de bibliotecas nacionais, se 
restringe às revistas locais.  

 

 O autor relata ainda que seja essencial em países em desenvolvimento utilizar 

bases de dados nacionais para que o cenário regional seja retratado. 

 

Por outro lado, Garfield afirma que mesmo que seja criada uma base para 

análises quantitativas de produção científica latino-americana, os pesquisadores 

desses países continuarão a enviar para os periódicos internacionais as suas 

melhores pesquisas (GARFIELD, 1995). 

 

Reporta-se aqui a existência de uma base de dados regional com influência 

internacional, a Scientific Eletronic Library Online (SciELO), utilizada como 

instrumento para avaliação da pesquisa brasileira. Essa base de dados possibilita 

pesquisar e visualizar conteúdo regional com impacto internacional e é um 

programa da Fundação São Paulo Research para a publicação cooperativa de 

periódicos de acesso aberto na internet (ISI, 2014b). 

 

Características da metodologia SciELO são destacadas por Strehl (2005, p.26): 

 
Particularmente a parte da metodologia SciELO que se dedica à avaliação 
tem avançado na produção de dados sobre as características de nossas 
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publicações brasileiras. As estatísticas sobre o uso dos periódicos, a 
categorização das informações feitas aos e nos artigos indexados na 
SciELO, juntamente com a avaliação de qualidade de publicações feita no 
Programa Qualis da Capes, têm contribuído não apenas para a 
identificação do conhecimento produzido no Brasil, mas também para a 
definição de seu impacto nas comunidades científicas. 

 

A SciELO, criada em 1998, é uma livraria virtual que conta com uma coleção 

selecionada de revistas científicas nacionais. Em parceria com a FAPESP e a 

BIREME, conta, desde 2002, com a colaboração e auxílio do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e é uma parceria com o 

Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. A 

SciELO inclui periódicos regionais da América Latina e do Caribe, bem como 

títulos da Espanha, Portugal e África do Sul. O objetivo desse projeto visa à 

ampliação de uma metodologia para a avaliação da produção científica em 

formato eletrônico, com indexação de revistas em português. Além da informação, 

disponibiliza indicadores de produção científica, permitindo a comparação do 

impacto dos periódicos científicos brasileiros no âmbito nacional e internacional, 

possibilitando a criação de política científica no país (SciELO, 2013; ISI, 2014b). 

 

Mugnaini (2013) resumiu a produção dessa base de dados em 2010, concluindo 

que nesse ano a SciELO contava com: 

 

um total de 221 periódicos, aproximadamente 170 mil artigos e 4 
milhões de citações, permitindo que pesquisadores possam avaliar o 
impacto nacional de seus periódicos, valendo-se de um Módulo de 
Bibliometria com indicadores similares aos do JCR, e outros indicadores 
bibliométricos apresentados em tabelas Excel, resultantes do 
cruzamento de campos bibliográficos diversos (MUGNAINI, 2013, p. 47). 
 

O autor destacou também o procedimento para novos periódicos a serem 

indexados na base de dados SciELO, critérios que têm contribuído para a 

evolução das revistas nacionais, citam-se: “caráter científico, arbitragem por 

pares, conselho editorial, periodicidade, duração, pontualidade, normalização, 

afiliação de autores, citações recebidas” (MUGNAINI, 2013, p. 47). 

 

O sistema operacional da base de dados SciELO é o Linux e ela se encontra em 

formato ISIS (Integrated Scientific Information System), sendo que a infraestrutura 

dessa base constitui-se de alguns registros individuais, contendo categorias 
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específicas  destinadas à biblioteca da informação. Dentre os distintos registros 

disponibilizados citam-se: “fascículos; artigos (...) contendo informações 

bibliográficas sobre o artigo publicado (que será denominado “citante”), cada 

referência da bibliografia e outro registro que contém os diversos parágrafos que 

compõem o corpo do artigo”. Além disso, o autor relata outros registros da base 

de dados como detalhes dos periódicos indexados na base SciELO, “sobre a 

instituição que publica, assim como a data de ingresso na  base, a classificação 

segundo as grandes áreas do CNPq” (MUGNAINI, 2006, p. 99). 

 

Do mesmo modo, Packer et al. (1998) ilustra a Metodologia SciELO como 

agrupamento de regras, guias, programas de computador e métodos operacionais 

responsáveis pela preparação de artigos de revistas científicas em formato 

eletrônico, tendo entre outras, as seguintes funções: 

 

publicação dos periódicos na Internet ou em outros meios, 
produção regular de relatórios de uso e indicadores bibliométricos, 
aprimoramento de critérios para a avaliação da qualidade de 
periódicos e o desenvolvimento de procedimentos e políticas para 
a preservação de publicações eletrônicas. A aplicação do modelo 
da metodologia é o site SciELO (PACKER et al., 1998, p. 113).  
 

A atualização da base de dados SciELO é freqüente e os volumes de periódicos 

são organizados continuamente para serem adicionados à base, podendo, 

através deste método de armazenamento e atualização, resgatar informações 

atuais de imediato, por meio da utilização de softwares específicos elaborados 

para a manipulação de bases de dados ISIS, possibilitando a interação entre 

outras bases, além da limpeza de dados, organização e tabulação, sendo que, até 

esse nível do procedimento de manipulação dos dados, o público tem acesso a 

todos os softwares (SciELO, 2013). 

 

Além disso, a base SciELO possibilita registros com as referências bibliográficas 

dos trabalhos que são organizados, viabilizando a identificação de uma citação de 

um artigo de periódico, cuja grafia é armazenada na forma como foi escrita pelo 

autor, exigindo, assim a padronização de um trabalho para evitar perda de dados, 

considerando que um periódico tem uma citação a seu favor na medida em que a 

escrita de seu título é perfeitamente reconhecida (MUGNAINI, 2006). 
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O autor ilustra ainda que a metodologia dessa base de dados é também a 

conclusão de esforços de editores científicos por recursos confiáveis para a 

divulgação por meio eletrônico de suas revistas científicas, com o mesmo nível 

das iniciativas internacionais mais relevantes (MUGNAINI, 2006). 

 

Com esse objetivo, esforços foram despendidos para tornar possível atender à 

operação de bases de dados bibliográficos para além de divulgar a produção 

científica, possibilitar a geração de indicadores para contribuir com estudos de 

bibliometria, informetria e cienciometria sobre a pesquisa científica de maior 

impacto.  

 

Planejada como solução comum e praticada pela comunidade de editores 

científicos, “a aplicação da Metodologia SciELO na operação de bases de dados 

de coleções de periódicos científicos na Internet” contribuirá com o crescimento 

da visibilidade da pesquisa nacional, impedindo a proliferação de periódicos 

eletrônicos heterogêneos entre si, facilitando “o controle bibliográfico, a 

manutenção e a preservação das coleções (MUGNAINI, 2006, p. 114)”. Além 

disso, “o uso intensivo de tecnologias de informação no processo de comunicação 

científica, conformando a publicação eletrônica, contribui para o enriquecimento e 

a ampliação dos meios tradicionais” (PACKER et al., 1998, p. 112).  

 

Mugnaini (2013, p. 46) aponta a relevância de outros projetos com o objetivo de 

habituar a comunidade científica a utilizar datas bases: “em geral com a WoS - 

uma interface para acesso ao conteúdo do Science Citation Index, em suas três 

versões: Science, Social Sciences e Arts & Humanities  e Journal Citation Reports 

(JCR)”.  

 

Acrescentado a esses projetos, O Portal de Periódicos da Capes adicionou mais 

recursos, possibilitando acesso ao texto completo de um grande número de 

revistas internacionais, ampliando assim a passagem para maior inserção na 

ciência internacional. 

 

Dando seqüência ao debate sobre as ferramentas utilizadas na avaliação da 

produção científica nacional, será discutido a seguir o Qualis, recurso adotado 
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pela Capes para classificação dos periódicos. 

 

2.4  O Qualis de periódicos da Capes   

 

Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da 

qualidade da produção intelectual dos programas de Pós-Graduação. Sua 

implantação teve como objetivo atender as necessidades específicas do sistema 

de avaliação (CAPES, 2005). 

 

Por meio da ferramenta Qualis, utilizada para divulgar a aplicação dos índices de 

produção científica, a CAPES implantou em 1998 a avaliação qualitativa das 

revistas que publicam trimestralmente o resultado das pesquisas realizadas pelos 

programas de Pós-Graduação, passando a ser utilizada a partir do triênio 2001-

2003 (CAPES, 2005). Com o aperfeiçoamento dos processos de avaliação, a 

partir do triênio 2007/2009, a CAPES passou a intensificar a ênfase nos produtos 

bibliográficos, ampliando o processo de formação do aluno, adotando métodos 

que buscavam não apenas controlar o período de formação, mas a qualidade de 

formação, por meio das produções dos estudantes, dos egressos e da 

originalidade das dissertações e teses de acordo com as linhas de pesquisas 

propostas pelos programas que foram sendo aprimorados (SOUSA; MACEDO, 

2009). Os autores alertam para a importância de qualificar também a produção 

em livros das áreas das Ciências Humanas e Sociais, por ser inviável a “avaliação 

dos periódicos por indicadores indiretos como índices de impacto (SOUSA; 

MACEDO, 2009, p. 255)”. 

 

Constatado que o antigo Qualis não tinha mais condição discriminante para a 

classificação das revistas, um novo Qualis foi implantado a partir de 2008 pelas 

áreas da Capes com acréscimo da quantidade de estratos para oito, divididos em 

ordem decrescente de valor, da seguinte forma: A1, mais elevado, A2, B1, B2, B3, 

B4, B5 e C, este último com peso zero. Para determinadas áreas, a exigência 

para o periódico compor a classificação dos quatro primeiros estratos, em 

substituição aos dois do antigo Qualis, considerados superiores, é ter os Fatores 

de Impacto do ISI.  
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Por exemplo, para a área de Medicina, uma demonstração dos estratos e do valor 

mínimo do FI, está assim discriminada (LEITE, 2010):  

 

A1 com FI superior a 3,8;  

A2 com FI entre 2,36 e 3,8;  

B1 com FI entre 1,1 e 2,36; 

B2 com FI entre 0,11 e 1,1. 

 

Para as áreas de Física e Administração que fazem parte deste estudo, ilustram-

se algumas considerações apontadas pela Capes na avaliação trienal 2013 

(CAPES, 2013d): 

  

Para a classificação dos periódicos com publicação dos programas da área de 

Administração, foram considerados os mesmos critérios de qualidade utilizados 

no triênio anterior, sendo importante para a consagração da ideia que os critérios 

de avaliação das revistas estão cada vez mais exigentes à medida que o conjunto 

de periódicos se adapta aos métodos utilizados de qualidade implantados, além 

das publicações da área passarem a ser aceitas por novos periódicos.  

 

Ressalta-se um grande aumento da base de revistas com publicação da área no 

triênio, passando de 1200 periódicos em 2009 para 1900 em 2012. Além disso, a 

avaliação resultou uma alteração relevante dos fatores de impacto para os 

estratos superiores do Qualis. Os índices do FI utilizados na definição dos 

estratos superiores do Qualis da área dobraram em relação ao triênio 2007-2009.  

 

O estabelecimento dos estratos da área de Administração deve respeitar as 

seguintes proporções: 

 

1. O número de periódicos classificados como A1 deve ser menor que o 

número de periódicos classificados como A2;  

2. A1 mais A2 representar no máximo 25% do total de periódicos qualificados 

da área;  

3. A soma dos periódicos em A1, A2 e B1 não ultrapassar a 50% do total de 

periódicos qualificados pela área.  
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Os periódicos brasileiros publicados no país mostraram evidente progresso de 

qualidade e estão se inserindo nas bases de indexação internacional (Scopus e 

WoS), resultado dos procedimentos adotados nos triênios anteriores e das 

“discussões de Boas Práticas no Encontro Anual com os Editores, promovido pela 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD)“ 

(CAPES, 2013d, p.53-54) .  

 

De acordo com a CAPES, outra base de indexação de periódicos foi implantada 

pela ANPAD, o Spell, que é um indexador de revistas nacionais da área.  

 

Além destes resultados, os programas da área de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo têm empreendido esforços na busca da internacionalização, 

podendo ser confirmada no triênio 2007-2009, e por meio do aumento da 

quantidade dos periódicos e do impacto desses com publicação da área, a 

participação de docentes em eventos no exterior e a colaboração dos professores 

visitantes nos programas. 

 

No triênio 2010-2012 os Programas “da área aumentaram a internacionalização, 

quando se verifica o número de professores e alunos desenvolvendo pesquisa em 

parcerias com grupo do exterior”, docentes fazendo trabalhos como visitante ou 

pós-doutorado no exterior, professores visitantes nos programas, congressos com 

colaboração de pesquisadores do exterior, organizados pelos professores da 

área, além do aumento de artigos publicados em periódicos internacionais, entre 

outros aspectos (CAPES, 2013d, p.53-54). 

 

Para o periódico da área de Administração atingir a classificação em cada um dos 

estratos, deve-se basear nos seguintes princípios, de acordo com o documento 

de área (CAPES, 2013d, p. 22-23): 
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Quadro 1 – Critérios para a classificação dos estra tos – Área Administração 

 
 
 
 
 
 
 

A1 

Índice H da Base Scopus (H-Scopus) > 20 ou fator de impacto no Journal of 
Citation Reports (JCR) > 1,0, o que for mais favorável ao periódico.  
 
O índice H expressa o número de artigos (H) de um periódico que receberam H 
ou mais citações nos artigos de uma base definida de periódicos e no caso aqui 
escolhida a base Scopus. O índice tenta quantificar o impacto científico do 
periódico. 
 
O fator de impacto de um periódico divulgado pelo JCR é baseado em dois 
elementos: o numerador, que é o número de citações no ano corrente a 
quaisquer itens publicados em um periódico nos últimos n anos, e o 
denominador, que é o número de artigos publicados nos mesmos n anos. O FI 
publicado pelo JCR considera as bases do ISI WoS da Thomson Scientific 
Reuters para o cálculo. 

A2 4 < H-Scopus ≤ 20 ou 0,2 < JCR ≤ 1,0, o que for mais favorável ao periódico. 

 
 
 

B1 

Atender aos critérios do estrato B2, e  
• ter mais de 5 anos,  
• 0 < H-Scopus ≤ 4 ou 0 ≤ JCR ≤ 0,2, o que for mais favorável ao periódico.  
     ou  
• Estar na Scielo ou Redalyc, 
     ou  
• Ser periódico de uma das seguintes Editoras: Sage; Elsevier; Emerald; 

Springer; Inderscience; Pergamo; Wiley; e Routledge. 
 
 
 
 

B2 

Atender aos critérios para se enquadrar no estrato B3 e  
• Informar sobre os trâmites de aprovação;  
• Apresentar a legenda bibliográfica da revista em cada artigo;  
• Ter conselho diversificado;  
• Editor chefe não é autor  
• Informação sobre processo de avaliação; 
• Ter mais de três anos; e  
• Ter pelo menos 1 Indexador (SCOPUS, EBSCO, DOAJ, GALE, CLASE, 

HAPI, ICAP, IBSS) 
 
 
 
 

B3 

Atender aos critérios para se enquadrar no estrato B4 e atender a 6 dos critérios 
abaixo.  
• Missão/foco; 
• Informa o nome e afiliação do editor;  
• Informa nome e afiliação dos membros do comitê editorial;  
• Divulga anualmente a nominata dos revisores;  
• Mínimo de dois números por ano;  
• Informa dados completos dos artigos;  
• Endereço de pelo menos um dos autores.  

 
B4 

Atender aos critérios para se enquadrar no estrato B5  
• Ter revisão por pares;  
• Edições atualizadas;  
• Normas de submissão 

B5 • Ter ISSN;  
• Ter periodicidade definida. 

C Periódicos que não atendem aos critérios para ser B5. 
 
Fonte: CAPES, 2013d.  
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Finalizando a apresentação dos critérios Qualis para a área de Administração, 

além dos já discutidos acima, o uso de indicadores de impacto do periódico 

provavelmente será ampliado para a classificação das revistas de Administração, 

mas discussões sobre esse processo estão sendo realizadas com o intuito de 

verificar a melhor forma de difusão daquilo que representa a área de 

conhecimento e seu grau de interdisciplinaridade (CAPES, 2013d). 

 

Iniciando a discussão de critérios da área de Física, a Capes esclarece que essa 

área tem apresentado índices de qualidade ao longo dos anos e o seu 

reconhecimento internacional atingiu um patamar de excelência. É uma área com 

grande inserção internacional, em decorrência do grande número de artigos e 

citações em periódicos de bom impacto.  

 

De acordo com a avaliação da Capes de 2010 e 2012, a área teve uma média de 

250 teses de doutorado/ano, enquanto que as publicações do triênio anterior 

obtiveram 2,24 artigos publicados por docente-ano, em revistas indexadas de 

circulação internacional (estratos A1-B5). 

 

Para a avaliação do último triênio foram analisadas 1138 revistas para 

classificação do Qualis Periódicos e aferidos os correspondentes estratos entre 

A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5.  

 

O estabelecimento dos estratos da área de Física e Astronomia se identifica com 

as mesmas proporções adotadas pela Capes para a área de Administração, 

conforme já descritas anteriormente.  

 

Com relação à distribuição dos critérios quantitativos utilizados para a 

classificação nos diferentes estratos, foram adotados os critérios específicos 

dessa área, ilustrados no Quadro 2 disponibilizado pela Capes (CAPES, 2013e, p. 

46-47). 
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 Quadro 2 – Critérios para a classificação dos estr atos – Área Física  

Estrato  Área Intervalos de fator de 

impacto (FI) 

A1 Astro + Física + afins FI ≥ 6 

A2 Astro + Física + afins 

Outras áreas 

3,5 ≤ FI < 6 

FI ≥ 4,5 

B1 Astro + Física + afins 

Outras áreas 

2,0 ≤ FI < 3,5 

3,2 ≤ FI < 4,5 

B2 Astro + Física + afins 

Outras áreas 

1,5 ≤ FI < 2,0 

2,0 ≤ FI < 3,2 

B3 Astro + Física + afins 

Outras áreas 

1,0 ≤ FI < 1,5 

1,5 ≤ FI < 2,0 

B4 Astro + Física + afins 

Outras áreas 

0,7 ≤ FI < 1,0 

1,2 ≤ FI < 1,5 

B5 Astro + Física + afins 

Outras áreas 

FI < 0,7 

≤ FI < 1,2 

           Fonte CAPES, 2013e.  

 

No estrato A1 do total de 1138 periódicos, apenas 39 estão classificadas nesse 

nível, demonstrando o alto grau de excelência. Incluídas nessa categoria, estão 

as revistas com alto FI e larga abrangência como o Reviews of Modern Physics, 

Science, Nature, Physcal Review Letters, etc. No estrato A2 estão classifcadas as 

revistas de alto padrão com prestígio na área, totalizando 143 periódicos, sendo 

que A1 + A2 somam 16% do total. 

 

O WebQualis é o aplicativo que permite acesso à classificação e consulta ao 

Qualis das áreas, além da divulgação dos critérios exigidos para a classificação 

de periódicos (CAPES, 2013f). 

 

A avaliação do Qualis introduziu os índices de citação a várias áreas, incluindo 

Administração, Contabilidade e Turismo. Além dos critérios já citados, é utilizada 

como regra para a inserção nos estratos superiores (A1 e A2) a indexação do 

periódico em uma das bases de dados ISI, Scopus e SciELO, lembrando que para 

o cálculo do impacto considera-se uma janela de dois anos. Vale destacar ainda 
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que de acordo com Mugnaini (2013) a Scopus é a opção mais atual 

disponibilizada pela editora comercial Elsevier, que se propõe a liberar uma 

cobertura mais abrangente de revistas nacionais e regionais – priorizando aquelas 

publicadas em países que não são de língua inglesa, tendo como mais importante 

diferencial em relação à WoS, em 2006, na ocasião da sua implantação, o Índice 

H. Esse índice também vem sendo incorporado aos poucos na avaliação 

(CAPES, 2013d, p. 22-23). Além disso, Mugnaini e Sales (2011) mostram que o 

Índice H vem constituindo os critérios de determinadas áreas, prevalecendo, por 

enquanto, no campo das Ciências da Saúde.  

 

Embora a classificação do novo Qualis tenha levantado críticas que sugeriram a 

provável abolição dos periódicos nacionais e de refletir negativamente nas notas 

dos programas de PG, “não existe qualquer evidência” de que a utilização do FI 

extinguiu periódicos brasileiros. Longe disso, notou-se um aumento expressivo 

“de revistas indexadas nas bases SciELO, Medline, Scopus e JCR do ISI. Entre 

2002 e 2008, o Brasil teve um aumento de 205% no número de indexações na 

base JCR, a maior da América Latina. Ademais, houve incremento do FI das 

revistas brasileiras nessa base” (LEITE, 2010, p. 103). O autor acrescentou que o 

Qualis tem função unicamente de medir a avaliação da produção dos programas, 

não alterando a sua postura concernente à produção científica entre os 

programas de PG em uma determinada área. 

 

2.5       A avaliação trienal da Capes 

 

A avaliação trienal da Capes “incluiu em 2010, num processo de quatro semanas, 

cerca de 900 consultores que trabalharam sobre os 2.900 programas de pós-

graduação distribuídos em 46 áreas do conhecimento” (AMARAL, 2010, p.1). Foi 

destacada como desafio pleno da avaliação a adoção do mesmo método às 

distintas áreas de conhecimento em um só momento. O autor acrescenta que, 

após a adoção do novo Qualis, vários questionamentos têm sido feitos por 

pesquisadores de todas as áreas. Maior indignação foi verificada naquelas áreas 

que têm como cultura a priorização da comunicação por meio de livro e nunca se 

valeu em métodos quantitativos para avaliação de sua pesquisa (AMARAL, 2010).  
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Após divulgados os resultados da avaliação do Sistema Nacional de Pós-

Graduação pela Capes, constata-se um crescimento de 23% no triênio 2010-

2012. De acordo com a Capes, nesse período, foram avaliados “3.337 programas 

de pós-graduação, compreendidos por 5.082 cursos, sendo 2.893 de mestrado, 

1.792 de doutorado e 397 de mestrado profissional”. O então Ministro da 

Educação, Sr. Aloizio Mercadante, declarou que os resultados da avaliação 

apontam para a evolução do sistema de PG em direção à qualidade. Enfatizou 

que “comparando com a avaliação de 2010, pode-se perceber como o modelo é 

consistente, não há mudanças significativas, o sistema possuí uma trajetória 

constante de expansão e melhoria”. Os avanços destacados incluem: 1. a 

formação de 10 mil estudantes de PG a mais em dois anos, além do aumento da 

produção intelectual e da quantidade de mestres e doutores titulados. 2. aumento 

de 34% na publicação de artigos em periódicos científicos, sendo que em 2012 

eram 171.969, além do salto de 50.411, em 2010 para 60.910, em 2012 a 

quantidade de alunos que obtiveram título de mestre ou doutor (CAPES, 2013f, p. 

inicial). 

 

Os critérios que compõem a avaliação são: “a infraestrutura, a proposta do 

programa, análise do corpo docente e discente e produção intelectual”. O Diretor 

de Avaliação da Capes, Livio Amaral, afirma que mesmo com o aumento das 

notas a avaliação tem se tornado mais rigorosa com o passar dos anos. "O 

sistema de avaliação é feito de maneira comparativa, então como o crescimento 

não é apenas numérico, mas qualitativo, o que percebemos é um progresso na 

produção dos programas que se mantém bem avaliados" (CAPES, 2013f, p. 

inicial). 

 

2.6 O Fator de Impacto e a sua utilização no Brasil   

 
O Fator de Impacto possibilita verificar a frequência média com que um artigo de 

uma revista é citado em um determinado ano. Esse número pode ser utilizado 

para avaliar ou fazer comparação do impacto relativo de um periódico com outros 

da mesma área ou verificar a freqüência com que os artigos são citados, 

determinando quais são os melhores periódicos (JCR, 2006a).  
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Após a implantação do FI, o Journal Citation Reports (JCR) foi publicado pela 

Thomson Reuters a partir de 1975 como uma fonte única de divulgação anual do 

impacto e da influência das revistas científicas (JCR, 2002, p. 2; THOMSON 

REUTERS, 2013). Além disso, o JCR fornece um modo organizado e lógico de 

avaliar os mais importantes periódicos de pesquisa do mundo. Ele oferece uma 

possibilidade exclusiva para avaliação e comparação de periódicos por meio da 

“cumulação de tabulação de contagens de citações e artigos de praticamente 

todas as especialidades nos campos da ciência, ciências sociais e tecnologia. O 

JCR é disponibilizado em duas edições: JCR Science Edition e JCR Social 

Sciences Edition” (JCR, 2006, p. 3). 

 

Inicialmente, a criação do Fator de Impacto pela Thomson Reuters foi a de ajudar 

os bibliotecários a escolher as revistas que deveriam adquirir, mas esse índice 

quantitativo passou a ter outra finalidade. A história subseqüente, no entanto, se 

desenvolveu de modo que o FI se tornou uma ferramenta para avaliar os 

cientistas (DORA, 2012).  

 
Particularmente no Brasil, os comitês da CAPES passaram a adotar na avaliação 

trienal de 1995-1997 o FI para a classificação dos cursos de pós-graduação. Da 

mesma maneira, no trabalho solicitado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, 

que mostra a participação da ciência brasileira no contexto mundial, entre 1981 e 

1985, a avaliação foi realizada de acordo com as publicações científicas de 

brasileiros indexados ao ISI (PINTO; ANDRADE, 1999). 

 

Sendo assim, é importante entender como é calculado esse índice. O cálculo do 

Fator de Impacto de uma revista é baseado em dados de dois anos (two year-IF), 

considerando o número de citações no JCR no ano corrente para artigos 

publicados nos dois últimos anos, divididos pelo número total de artigos 

publicados nesse mesmo período. Um exemplo do cálculo do FI divulgado no 

JCR é mostrado na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Cálculo do Fator de Impacto 

Periódico: PHYSICAL REVIEW A 

2011 = 8080  2011 = 2722  

2010 = 8897  2010 = 2858 

Citações recebidas em 2012 

para os artigos publicados em: 

Total  = 16.977  

N° de artigos 

publicados em:  

  Total =  5580  
Cálculo: 
Citações recebidas: 16.977 

Número de artigos: 5.550  
16.977 
5.550 

= 3,042 (FI) 

Fonte: JCR, 2012, p.1. 

 

 

No entanto, o uso do FI como índice avaliativo tem sido criticado nacional e 

internacionalmente, pelas razões já citadas, incluindo o fato de ser um índice 

internacional, não tendo boa aplicabilidade em virtude das diferenças regionais 

(COUTO, 2011; ROCHA-E-SILVA, 2009, 2010; MARDER; KETTENMANN; 

GRILLNER, 2010; ALBERTS, 2013; DORA, 2012).  

 

Um fato, observado durante alguns anos, alertado por Mugnaini (2013), muito 

provavelmente pela divulgação da Bibliometria no país, é sua utilização em planos 

metodológicos de diferentes especialidades que buscam informações claras sobre 

a produção científica de sua área de estudo. Possivelmente, a popularidade 

destas técnicas foi implantada a princípio nas áreas as quais “a dinâmica de 

publicação se dá de forma mais intensa, e tem o periódico como principal veículo 

de publicação. Fato este que vem crescentemente contagiando a totalidade das 

áreas” (MUGNAINI, 2013, p. 49). 

 

O periódico é considerado também por Vilhena e Crestana (2002) como o 

principal meio para a divulgação da pesquisa científica. Destacam que 

ultimamente a classificação das revistas científicas é considerada relevante, 

levando em conta o número de citações pelas agências de financiamento dos 

órgãos governamentais, na apreciação de projetos para a concessão de bolsas de 

estudo e na avaliação de cursos de pós-graduação. Acrescentam ainda que “no 

Brasil a discussão sobre a frequência com que um pesquisador é citado ganhou 

importância” (VILHENA; CRESTANA, 2002, p. 20) em virtude da necessidade de 

definir quais pesquisadores receberão auxílio para a sua pesquisa, em 

decorrência de recursos escassos por parte do Governo. 
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O ISI usa dois critérios na escolha das revistas que compõem a sua base de 

dados: a periodicidade e o impacto da revista que é medido pelo número de 

citações de seus artigos em outras revistas (TARGINO; GARCIA, 2000).  

 

Alguns mitos que envolvem o FI são destacados por Strehl (2005, p. 25): 

 

Segundo Garfield, existem muitos mitos sobre o FI. A correlação do 
indicador com um sem-número de variáveis feita na literatura é, para o 
autor, nada mais do que especulação. Na realidade, as únicas variáveis 
realmente assumidas pelo autor como correlacionadas com o impacto do 
ISI são o número de referências recentes por artigo e a densidade, pois, 
para ele, elas correspondem à “medida mais precisa do potencial de 
citação de cada área”. 

 

Meadows (1999, p. 89) afirma que “uma forma de avaliar a qualidade consiste em 

avaliar o nível de interesse dos outros pela pesquisa. O método mais simples de 

medir isso é por meio da quantidade de citações dessa pesquisa na bibliografia 

ulterior”. Entretanto, Silva e Bianchi (2001) expressa que a frequência com que 

um artigo científico é citado resulta de sua qualidade, mas outros fatores também 

devem ser levados em consideração, como o status do cientista e da instituição 

em que trabalha, a atualidade do assunto desenvolvido, a língua utilizada e o que 

disponibiliza para divulgação, além do periódico em que foi publicado. 

Resumindo, “o número de citações dadas a um trabalho científico deve ser 

considerado como um indicador parcial de sua qualidade (SILVA; BIANCHI, 2001, 

p. 8)”. 

 

Contrapondo-se a essa ideia, a atitude de cada autor no momento de fazer suas 

citações depende da sua consciência individual e pode levar ao extremo ou 

indiferença. Muitos são os motivos que podem induzir os autores na escolha das 

citações de seus trabalhos. Há autores de status numa área, que são citados para 

evidenciar o trabalho de quem os cita. Outros são citados para dividirem a 

responsabilidade em assuntos questionáveis. Algumas citações podem ser feitas 

por consideração a colegas, ou por rivalidade a concorrentes, ou até por 

aceitação da política editorial. Outros fatores que devem ser levados em conta 

são a acessibilidade, o país em que foi originalmente publicado, a língua, o tipo de 

material bibliográfico, a data de publicação, entre outros aspectos (CARVALHO, 

1975). 
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Por outro lado, Mugnaini (2006) relata que a contagem do FI é limitada à 

determinada base de dados e sua realidade, devendo qualquer ação se restringir 

a esse fato, sendo que as citações recebidas por um cientista, instituição ou 

periódico são uma ação relacionada ao seu cenário. O autor pondera que revistas 

dos Estados Unidos prevalecem, atingindo quase metade da base de dados de 

revistas indexadas no ISI, não sendo relevante o impacto de uma revista brasileira 

nesse cenário.   

 

Couto (2011) pontua a tensão e o incentivo para os pesquisadores aumentarem a 

sua produtividade e o sucesso desta política, além de manter a idéia de que a 

adoção dos indicadores por quem quer que seja a favor do produtivismo, da forma 

considerada “nos seus impactos quantitativos e qualitativos, conspira contra o 

objetivo do aumento da qualidade da pesquisa” (COUTO, 2011, p. 31).  

 

Com o objetivo de reduzir distorções na avaliação da pesquisa científica, Alberts 

(2013) alerta que DORA, já citada neste estudo, visa acabar com o uso do FI ao 

julgar um trabalho individual de um cientista. De acordo com a declaração DORA, 

o FI não deve ser usado como "uma medida substituta da qualidade dos artigos 

de pesquisas individuais, para avaliar as contribuições de um indivíduo cientista 

ou na contratação, promoção, ou decisões de financiamento” (ALBERTS, 2013, p. 

787). DORA também fornece uma lista de ações específicas destinadas a 

melhorar a forma como as publicações científicas são avaliadas pelas agências 

de fomento, por instituições, editores, pesquisadores e organizações que 

fornecem métricas. Essas recomendações foram, até agora, endossadas por mais 

de cento e cinqüenta cientistas de renome e setenta e cinco organizações 

científicas, incluindo a Associação Americana para o Avanço da Ciência (DORA, 

2012).  

 

Algumas das razões para as recomendações DORA são destacadas por Alberts 

(2013, p. 787):  

 

a) O FI nunca foi destinado a ser utilizado para avaliar cientistas 
individuais, mas sim como uma medida da qualidade da revista; 

b) No entanto, tem sido cada vez mais mal utilizado, desta forma, com os 
cientistas agora sendo classificados ponderando cada uma de suas 
publicações de acordo com o FI do periódico em que ele apareceu. 
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O autor opina ainda que o mau uso do FI de uma revista é altamente destrutivo, 

criando um jogo de métricas que pode forçar as revistas contra a publicação de 

artigos importantes em campos (como ciências sociais e ecologia), que são muito 

menos citadas que outros (como biomedicina). Além disso, os cientistas podem 

desperdiçar o tempo, sobrecarregando revistas altamente citadas, com 

submissões inadequadas de pesquisadores que estão desesperados para ganhar 

pontos com seus avaliadores (ALBERTS, 2013).  

 

Para Schekman (2013, p. inicial) “a comunidade de pesquisa tende para uma 

dependência excessiva em avaliar a pesquisa pela revista em que ela aparece ou 

o FI da revista”.  O autor relata que em pesquisa realizada pelo grupo de 

publicações da revista Nature, com mais de vinte mil cientistas, os três fatores 

mais importantes na escolha de um periódico para submissão de artigo foram: “1) 

a reputação da revista; 2) a relevância do conteúdo diário para suas disciplinas, e; 

3) o FI da revista”. O autor declara também que “ele e seus colegas têm se 

preocupado com o excesso de dependência nos fatores de impacto ao longo dos 

anos, tanto nas páginas da Nature como em outros periódicos" (SCHEKMAN, 

2013, p. site, caderno Science).  

 

Dentre outras críticas sobre diferentes aspectos do FI e da sua utilização, os 

autores Marder, Kettenmann e Grillner (2010) publicaram na revista PNAS: 

 

O uso do fator de impacto para julgar cientistas individuais, 
departamentos e instituições é um estudo de caso notável na lei das 
consequências não intencionais. Como tantas intervenções bem-
intencionadas na política social, ecologia, e medicina, a confiança no 
fator de impacto, como parte da avaliação de candidatos e programas 
tem causado inúmeros problemas, embora talvez resolvido outros.  

 

Por outro lado, Pinto e Andrade (1999) ressaltam que periódicos publicados nos 

países em desenvolvimento, por exemplo, (Índia, China, Brasil, etc.) têm 

propensão a apresentar baixos fatores de impacto, considerando vários aspectos 

citados por diferentes autores:  

 

a) pouca disponibilidade a periódicos em grandes instituições científicas; falta 

de assinatura pelas bibliotecas e cultura regional que influencia 
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pesquisadores a decidirem publicar os seus melhores trabalhos em 

revistas estrangeiras com alto FI; pesquisadores brasileiros preferirem citar 

trabalhos estrangeiros ao invés de citar artigos nacionais (PINTO; 

ANDRADE, 1999).  

b) diferenças entre áreas, obsolescência, número de autores por artigo, etc. 

(STREHL, 2005).  

c) o tempo de publicação, ou seja, a obsolescência que é decorrente da 

redução, com o passar do tempo, do uso da informação publicada em 

determinado artigo. Esse fato ocorre quando uma publicação é menos 

utilizada em razão do trabalho ainda ser válido, mas ser suprido por um 

mais atual; a mensagem do artigo é válida, mas está inserida em um 

campo da ciência em que o interesse é decrescente e a mensagem não é 

mais declarada apropriada (STREHL, 2003).  

 

Nesse sentido, Rocha-e-Silva (2010) afirma que a utilização única do FI para a 

avaliação da qualidade de artigos individuais não se justifica e se baseia no 

argumento conceitual de Eugene Garfield, o inventor dessa métrica: “o FI mede 

(imperfeitamente) a qualidade dos periódicos, mas em nenhuma hipótese a 

qualidade de cada artigo ali publicado”. O autor complementa: “O próximo Qualis 

2011-2013 deve contemplar três erres: 1) Remover periódicos de revisão do 

sistema Qualis; 2) Reconhecer outras métricas de avaliação e 3) Reavaliar os 

periódicos brasileiros” (p. 935).  

 

Os autores Marder, Kettenmann e Grillner (2010, p. 21233) ressaltam que:  

 
Há várias razões pelas quais faz pouco sentido confiar no fator de impacto 
como avaliação de cientistas porque o artigo menos importante publicado 
terá o mesmo fator de impacto do artigo mais importante publicado na 
mesma revista, o número de citações de um dado artigo frequentemente 
não reflete o fator de impacto do periódico em que foi publicado.  
 
Concluem os autores que a maior preocupação não é se a utilização do FI 
faz sentido para avaliar indivíduos, mas a conseqüência negativa sobre 
como os jovens cientistas irão fazer decisões relativas à como fazer 
ciência, publicar seus trabalhos e se candidatar para empregos. O 
excesso de confiança no FI pode ser uma força corruptora nos jovens 
cientistas e também em alguns seniores e que estariam bem servidos 
livrando-os de sua influência. 
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As críticas são centradas, principalmente, na má influência da “febre do FI” sobre 

a formação de jovens cientistas, que podem sentir-se constrangidos a evitar riscos 

de pesquisas inovadoras e de novos campos de pesquisas. Os autores Marder, 

Kettenmann e Grillner (2010) julgam que seria sensato se a comunidade científica 

desistisse de utilizar fatores de impacto para comprovar a excelência da pesquisa 

e substituí-los por uma análise detalhada do que foi produzido pelos candidatos a 

bolsas. 

 

Rocha-e-Silva (2009) critica a utilização do FI como único critério para a 

classificação do novo Qualis da avaliação da produção científica brasileira. Para o 

autor, o método é discutível e alerta que o FI não avalia trabalhos científicos 

individuais, mas sim periódicos científicos, não podendo oferecer garantia de que 

determinado artigo publicado em revista de alto FI, oferece a mesma qualidade da 

revista. 

 

Mugnaini (2013, p. 54) faz um relato sobre o FI: 

 

O papel dos documentalistas do início do século passado era 
determinar as revistas importantes em uma determinada temática. 
Há literatura vasta que atesta a insuficiência do fator de impacto 
para identificação da excelência científica. Uma questão a se 
colocar é se o periódico é a melhor unidade de análise para 
avaliação da produção de uma área, ou se devemos começar a 
pensar numa análise no nível do artigo?  
 
A abordagem metodológica para verificação destes 
questionamentos é passível de ser proposta, não diferindo 
significativamente daquelas propostas pelos especialistas 
estrangeiros do início do século passado e dos brasileiros das 
últimas décadas. O ferramental e as fontes de informação estão 
disponíveis, e a política científica nacional clama. 

 

Vale ressaltar que por um período de aproximadamente 40 anos, a Bibliometria se 

mantém na especialidade de análise e tem sido útil à comunidade de 

pesquisadores cientistas em geral, considerando a importância de entendimento e 

crítica “dos critérios de avaliação utilizados pela política científica nacional, em 

sua análise de critérios de avaliação das 46 áreas do Qualis” (Mugnaini, 2013, p. 

49). O FI se mantém como o mais importante índice para a constituição de 

critérios de classificação, podendo essa prática já ser percebida nas Ciências 



 
 

 

69 

 

Sociais Aplicadas (Administração, Ciências Contábeis e Turismo) e Humanas 

(Geografia) (MUGNAINI, 2013).  

 

No entanto, considerando o atual método de avaliação, um grupo de professores 

e pesquisadores brasileiros formulou documento sugerindo um novo modelo de 

avaliação à Capes. Destacam-se algumas das características desse documento 

(CARPINTEIRO, 2013): 

 

a)  substituição das métricas exclusivamente por métricas de competência ou 

eficiência, levando em conta que não existe uma métrica única de 

produtividade. Dessa forma, programas menores e menos favorecidos 

poderão atingir a real “excelência, excelência por competência, por mérito, 

dando sentido, incentivo e recompensa a seus esforços” (n° 15); 

b) utilização de métricas claras, com o objetivo de evitar opiniões 

tendenciosas; 

c) métricas que medem a qualidade da formação dos alunos, 

consequentemente dos futuros profissionais, pesquisadores e cientistas; 

d) Cada Comitê de Área será o responsável pela escolha e indicação do 

Coordenador de sua Área por meio de lista tríplice a ser enviada à Capes; 

e) Atualmente a qualidade das publicações, bem como congressos, livros, 

etc. é medida pelo Qualis, por meio dos programas de PG da área. O fato 

da qualidade de um artigo ser medida em função do periódico em que foi 

publicado, “(e não o contrário), ser definida por meio do número de 

citações obtidas pelo artigo e por outros índices” (n° 15); 

O novo modelo de avaliação proposto possibilitará os programas de PG de 

cada área ser os autores não apenas de dispor a qualidade da produção 

científica de sua área, como também a responsabilidade para apresentar 

novos padrões de “avaliação da qualidade da produção científica em sua 

área, ou ainda, para não propor modelo algum, caso não seja cabível, em 

sua área específica, uma avaliação desta natureza” (n° 15); 

 f)  A criação de um Comitê para cada Área, formado pelos representantes dos 

programas de PG da área, com papel direto e ativo na formulação e 

definição das políticas e diretrizes de PG da CAPES. 
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Para encerrar o debate sobre o FI, bem como a avaliação da pesquisa científica 

no Brasil, ressalta-se que, apesar das várias críticas, por outro lado, outros 

defendem o uso atual do FI argumentando que, devido a sua transparência, a 

concorrência entre os pesquisadores sob o critério do FI ocorre em condições 

claras e justas. Entre eles estão os responsáveis das agências de fomento pela 

distribuição de verbas para a pesquisa. 

 

No entanto, a moeda tem um terceiro lado – enquanto o FI é um índice 

internacional, as agências de financiamento são principalmente locais. Mesmo 

aceitando os argumentos que suportam o FI, não há razões para acreditar que ele 

se aplique homogeneamente em todo o mundo. As razões, algumas já citadas, 

são múltiplas e não é propósito discutir este assunto aqui. 

 

Aqui cabe destacar que uma compilação extensiva de dados cientométricos, 

envolvendo 96 países, 2.649 revistas de várias áreas, está em Schubert et al. 

(1989). Desta compilação, alguma evidência sobre o desbalanceamento de 

índices bibliométricos entre diferentes países poderia ser extraída. No entanto, os 

indicadores lá introduzidos diferem do FI, além do que os objetivos da compilação 

não correspondem aos presentes. 

 

2.7     Contribuição do Referencial Teórico para a pesquisa 
 
 
O referencial teórico é significativo para apresentar os métodos e situações em 

que são utilizados os índices bibliométricos, identificando algumas definições e os 

principais conceitos das ferramentas envolvidas na avaliação do pesquisador. 

Destacam-se a bibliometria, a cientometria, o FI e os índices de citações. Além 

desses conceitos, apresenta-se um histórico do Qualis, utilizado na classificação 

dos periódicos. 

 

O embasamento teórico para esta pesquisa foi fundamental para se conhecer e 

entender o desenvolvimento da ciência. Com o crescimento da produção científica 

no Brasil, e com o aumento de solicitação de auxílios para a pesquisa, tornou-se 

uma necessidade a adoção de critérios para avaliar quantitativamente a produção 

científica.  
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Fez-se um breve relato sobre a evolução da ciência, apresentaram-se alguns 

conceitos dos índices bibliométricos utilizados para quantificar e qualificar a 

produção, além de demonstração das formas de avaliar e da aplicação desses 

índices na avaliação da pesquisa científica. 

 

A apreciação da literatura sobre os índices bibliométricos utilizados na avaliação 

da produção científica é influenciada pela criação do fator de impacto apresentada 

por Eugene Garfield (1955). O FI, embora contribua com a política científica do 

Brasil, é muito criticado por pesquisadores, editores e instituições, incentivando 

estudos sobre a aplicação desses índices na avaliação, considerando que podem 

não estar sendo bem empregados, da forma como tem sido feita, calculados da 

mesma maneira para todas as áreas de forma generalizada (ROCHA-E-SILVA, 

2009; 2010).  

 

Eugene Garfield (1955) criador do ISI e do FI estudou os fatores que influenciam 

o impacto das publicações, como a densidade e o ritmo de obsolescência. 

Implantou também as bases de dados e os índices de citações, que, já ilustrados 

neste estudo, reconhecem as referências citadas por um pesquisador e verifica de 

forma mais acertada o relacionamento entre artigos que tratam do mesmo 

assunto.  

 

Por outro lado, Mugnaini (2004; 2006; 2011; 2013) estudou a aplicação dos 

indicadores bibliométricos e como as citações são utilizadas na avaliação da 

pesquisa científica, principalmente no Brasil.  

 

Para a discussão destes assuntos, com o intuito de atender os objetivos 

específicos propostos na introdução deste trabalho, elegeu-se os conceitos e 

propostas de Eugene GARFIELD (1955; 1963; 1979) como marco teórico clássico 

da literatura. 

 

Como referência na literatura nacional adotou-se o autor Rogério MUGNAINI, 

“pesquisador da BIREME/OPS/OMS – Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde e da FAPESP, estatístico, doutor em Ciência 

da Informação e estudioso dos temas: bibliometria, avaliação de produção 
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científica, indicadores e bases de dados” (CNPq, 2013).  

 

No próximo capítulo será apresentada a metodologia de pesquisa utilizada para o 

desenvolvimento da coleta de dados. 
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3.        METODOLOGIA 

 

Esta dissertação visa responder a seguinte questão norteadora: 

 

Qual seria uma forma mais adequada de calcular o fator de impacto (FI) 

para a avaliação da produção científica dos pesquisadores brasileiros? 

 

Para atender esse objetivo, foram coletadas informações sobre a classificação 

dos periódicos de física e administração, publicados em anos recentes e feito o 

levantamento do número de citações dos artigos de brasileiros de cada uma 

dessas áreas. 

 

Será descrito a seguir o método utilizado na seleção, tratamento e análise dos 

dados.  

 

3.1     Caracterização da pesquisa 

 

O principal objetivo da ciência se faz na possibilidade de comprovar a 

autenticidade dos acontecimentos, além da identificação do método capaz de 

chegar a esse conhecimento. 

 

Segundo Gil (2006) o conhecimento científico é definido da seguinte forma: 

 

A ciência tem como objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos. 
Neste sentido não se distingue de outras formas de conhecimento. O 
que torna, porém, o conhecimento científico distinto dos demais é que 
tem como característica fundamental a verificabilidade (GIL, 2006, p. 26).  

 

Por outro lado, a pesquisa é definida como um método efetivo e sistêmico de 

progresso do método científico, tendo como objetivo principal “descobrir respostas 

para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos” (GIL, 2006, p. 

42).   

 

Assim sendo, esta pesquisa é classificada, quanto aos fins,  como descritiva, pois 

identificaram-se as características dos artigos de pesquisadores mais citados, 
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bem como verificou-se a porcentagem de artigos indexados na WoS que 

participariam da pesquisa. Para Malhotra (2006) a pesquisa descritiva é utilizada 

para: 1) descrever as características de grupos relevantes; 2) estimar a 

porcentagem de unidades em uma população específica que exibe um 

determinado comportamento e 3) fazer previsões específicas. Para Gil (2006) as 

pesquisas descritivas têm como objetivo fundamental o detalhamento das 

particularidades específicas de uma população, ou fenômeno ou a constituição de 

semelhanças entre variáveis. 

 

Quanto aos meios  utilizou-se a abordagem quantitativa a partir de dados 

documentais de artigos científicos indexados na WoS. A justificativa para essa 

escolha fundamenta-se na possibilidade de se obter, com facilidade, dados 

seguros e completos por meio de uma base de dados. De acordo com Collis e 

Hussey (2005, p. 58-59) “a proposta sob o paradigma positivista que é o mesmo 

empregado para as pesquisas quantitativas, utiliza o raciocínio lógico, obtendo a 

precisão, objetividade e rigor como a maneira de investigar problemas de 

pesquisa”.  

 

3.2     Unidade de análise, observação e população  

 

Para atingir os objetivos deste trabalho, a pesquisa teve como unidade de 

observação a base de dados WoS do ISI que foi acessada por meio do Portal de 

Periódicos da CAPES e utilizou o universo das publicações dos pesquisadores 

brasileiros das áreas de Física e Administração que têm produção científica 

publicada em revistas indexadas nas bases de dados do ISI. 

 

Nesta pesquisa a população  foi definida pelo número total de artigos brasileiros 

publicados nas áreas estudadas, em todos os anos, a partir da indexação no ISI. 

 

A população de cada área foi definida da seguinte forma: 

 

a) População da Física - foram pesquisados na WoS todos os artigos de 

brasileiros publicados em todos os anos, desde o início da indexação, 

acima de vinte citações, alcançando uma população de 53.496 artigos 
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indexados pelo ISI.  

 

b) População da Administração  - foram pesquisados na WoS todos os 

artigos de brasileiros publicados em todos os anos, desde o início da 

indexação, acima de vinte citações, alcançando uma população de 37.320 

artigos indexados pelo ISI.  

 

3.3 Delimitação das amostras 

 

Para cada área estudada foram feitas coletas específicas para diferentes estudos.  

 

3.3.1 Física 

 

Do total de 53.496 artigos da área de Física foram feitos refinamentos que 

obtiveram diferentes amostras utilizadas para estudos com fins específicos. 

 

Foram utilizadas as Databases: Science Citation Index Expanded e Conference 

Proceedings Citation Index. Efetuou-se um refinamento considerando apenas os 

documentos: Articles e Proceedings Paper, excluídos os trabalhos realizados por 

grupos de autores.  

 

Os valores obtidos em cada amostra dependeram do recorte descrito a seguir.    

 

a) Amostras de 1 a 4 - foram coletados os artigos publicados no período de 

2009 a 2012, com número mínimo de citações entre vinte e vinte e cinco, 

obtendo diferentes resultados, mostrados nos Gráficos 3 a 6. A amostra de 

2009 obteve um número maior de artigos, totalizando cento e trinta e 

cinco. Essas amostras foram necessárias para verificar a evolução 

temporal do FI.  

b) Amostra 5 - Para efeito de comparação entre o Brasil e UK foram 

coletados cento e vinte artigos mais citados de brasileiros, acima de dez 

citações e duzentos artigos mais citados da UK, acima de vinte citações, 

mostrados no Gráfico 7. 

c) Amostra 6 - fez-se uma pesquisa sobre a quantidade de publicações por 
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ano, no período de 1998 a 2012, separadamente, obtendo os resultados 

mostrados no Gráfico 9.  

d) Amostra 7 – para algumas revistas importantes, foi necessário um 

levantamento maior, no período de 2007 a 2011, com o objetivo de calcular 

o FI de cinco anos, em virtude do número de artigos brasileiros não ter 

sido suficiente para garantir uma estatística confiável (TABELA 4). 

 

3.3.2 Administração 

 

Como já citado, do total de 37.320 artigos da área de Administração foram feitos 

refinamentos para chegar a diferentes amostras que foram utilizadas para estudos 

com fins específicos. 

 

A Administração está classificada na grande área das Ciências Sociais Aplicadas. 

Foram consideradas as Databases: Social Sciences Citation Index (SSCI) e 

Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-

SSH). Em seguida, fez-se um recorte e escolheu as áreas de pesquisas: Business 

Economics e Public Administration. Efetuou-se um refinamento considerando os 

documentos: Article e Proceedings Paper e excluiu os trabalhos realizados por 

grupos de autores. A partir desse ponto, os valores obtidos em cada amostra 

dependeram do recorte descrito a seguir.     

 

a) Amostra 8 - foi feita uma pesquisa para aferir a quantidade de publicações 

anuais no período entre 1998 e 2012, mostradas no Gráfico 8. 

b) Amostra 9 - foram coletados os artigos mais citados de todos os anos, 

acima de vinte citações, bem como o FI das revistas que publicaram esses 

artigos, obtendo uma amostra de cento e setenta e sete, excluídos três 

que não constavam FI no JCR, chegando a um total de cento e setenta e 

quatro artigos, mostrados no Gráfico 10. 

c) Amostra 10 - foram coletados os artigos publicados no período de 2006 a 

2012, com citações maior ou igual a dez, bem como o FI das revistas que 

publicaram esses artigos, obtendo sessenta e sete artigos, mostrados no 

Gráfico 11. 
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3.4 Técnicas de coleta de dados 

 

As técnicas de coleta de dados utilizadas foram a bibliográfica e a documental. Gil 

(2009, p. 29) conceitua pesquisa bibliográfica aquela realizada por meios já 

publicados, incluindo “material impresso como livros, revistas, jornais, teses, 

dissertações e anais de eventos científicos, bem como o material disponibilizado 

na internet”.  

 

De acordo com o autor a pesquisa documental é similar à bibliográfica, mas 

algumas diferenças são pontuadas: 1) na pesquisa documental as fontes são 

muito mais diversificadas e dispersas. 2) os documentos são conservados em 

arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, associações científicas, etc. O 

autor recomenda avaliar como fonte documental as informações examinadas 

internamente na organização e como fonte bibliográfica aquelas alcançadas por 

meio de bibliotecas ou bases de dados. A pesquisa documental vale-se de 

instrumentos que não tiveram ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser elaborados novamente de acordo com os objetivos da pesquisa. Para Marconi 

e Lakatos (2007, p. 176) a fundamental particularidade da pesquisa documental “é 

que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias”. 

 

Dessa forma, para atingir os objetivos que norteiam este trabalho foram utilizadas 

três fontes de dados: 

 

1. Portal de Periódicos da Capes  

 

Foi utilizado para acesso à base de dados WoS do ISI, fonte que forneceu os 

dados de citações, número de artigos publicados nas áreas de Física e 

Administração conforme relatado, assim como os relatórios de citações dos 

periódicos, possibilitando a estatística dos dados para o cálculo do FI efetivo 

das revistas. 
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2. Journal Citation Reports (JCR)  

 

O acesso também foi feito pela WoS, por meio do portal de periódicos da 

Capes. Forneceu os índices bibliométricos de cada periódico, atualizados e 

divulgados anualmente, utilizados para o cálculo do FI efetivo brasileiro. 

 

3. WebQualis Capes  

 

Forneceu a classificação Qualis das revistas das áreas consideradas, de modo 

a confrontar as conclusões com o índice utilizado para gestão de pesquisas no 

Brasil, o Qualis Periódicos da Capes. 

 

Para tanto, os dados foram analisados por meio de gráficos de FI versus número 

de citações e estatística de correlação linear. 

 

 

3.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

Os objetos de análise que constituem a população desta pesquisa são revistas 

científicas internacionais, por meio das quais investigou-se a correlação entre os 

trabalhos mais citados de autores brasileiros das áreas de Física e Administração 

com os índices utilizados. 

 

O Quadro 3 apresenta a estratégia utilizada na coleta e análise dos dados e 

correlaciona os objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os autores 

que deram sustentação teórica para o assunto abordado e os instrumentos de 

coleta de dados correspondentes. 
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Quadro 3 – Estratégia de Coleta e Análise de Dados 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Autores / Documentos 

 

 
Tipo de 

Pesquisa 

 
Fonte/Instrumento 

de coleta de 
dados 

Realizar o levantamento dos 
artigos mais citados de autores 
brasileiros das áreas de Física e 
Administração em revistas 
científicas em anos recentes. 

 
Base de dados  

WoS 

 
Ver Apêndice A – 
Roteiro de coleta 

de dados 
 

Investigar se existe uma relação 
entre os trabalhos mais citados de 
autores brasileiros com o FI e o 
Qualis da Capes, separadamente 
para as duas áreas. 

 
Base de dados 

 WoS e WebQualis 
 

 
 

... 

 

Comparar os dados com o caso 
de um país desenvolvido com alta 
produção científica – Reino Unido 
(UK). 

Bases de dados 
WoS; JCR 

 
Schubert et al. (1989) 

Vasconcelos e Ferreira 
(2009) 

Mugnaini (2011) 
 

 
 

... 

Calcular o FI das revistas 
consideradas na análise, levando-
se em conta apenas a produção 
científica brasileira, para as duas 
áreas. 

 
Bases de dados 

 WoS; JCR; WebQualis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa 
documental 

 
... 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

 

 

Para a análise dos resultados foi utilizada estatística de correlação linear por meio 

do software livre SciDAVis. Optou-se por essa ferramenta por ser uma interface 

que permite a análise de dados, a possibilidade de fazer gráficos, além de ter 

recursos eficazes que são executados no Windows (SciDavis, 2014). 



 
 

 

80 

 

3.6  Ferramentas de análise estatística  

 

Conforme conceituado anteriormente neste estudo, o FI de uma revista é 

calculado pelo número de citações no JCR no ano corrente, dividido pelo número 

total de artigos publicados nos dois últimos anos (JCR, 2006). Por exemplo, o FI-

2012 de dois anos de uma revista é definido como FI = Ncit / Nartigos, em que Nartigos 

é o número total de artigos publicados por determinada revista no período de 

2010-2011 e Ncit é o número total de citações dos mesmos em 2012.  

 

Para investigar a correlação, utilizou-se a técnica de regressão linear. 

Considerou-se, como indicador de correlação, o fator de correlação r2 e a 

inclinação (coeficiente angular) da reta média. O fator r2 é tanto maior quanto 

menor a dispersão dos dados em relação à reta e tem o valor máximo 1 (um) para 

pontos exatamente sobre uma reta. Já a inclinação mede a taxa de crescimento 

ou de decréscimo de uma variável com a outra. 

 

Para ilustrar esses conceitos, elaborou-se os exemplos de 1 a 3: 

 

  
Fonte: dados da pesquisa Fonte: dados da pesquisa 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Observa-se no exemplo 1 uma correlação perfeita com todos os pontos sobre 

uma reta de inclinação = 2, com incerteza zero, e coeficiente de correlação igual a 

1. 

 

No exemplo 2 há uma pequena dispersão dos pontos em relação a reta média, 

medida por um fator de correlação r2 = 0,979, isto é, se afastando de 1 e uma 

incerteza de 8,6% na inclinação angular.  

 

No exemplo 3 a dispersão é bem maior, como evidenciada pelo parâmetro r2 e há 

uma incerteza de 59% na inclinação. Daí pode-se observar que a suposição de 

uma relação linear entre os dados dos eixos x e y é bem menos provável que no 

exemplo 2.  
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4.        APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Este capítulo está dedicado à apresentação e discussão dos dados obtidos na 

pesquisa, levando em consideração os objetivos propostos inicialmente. Os dados 

foram coletados por meio de análise documental na WoS, site do Portal de 

Periódicos da Capes. Desta forma, foram identificados o número de citações dos 

artigos, o FI dos periódicos e a evolução temporal das publicações das áreas de 

Física e Administração.  

 

Para realizar o estudo da correlação entre os artigos mais citados de brasileiros, 

assim como o estudo comparativo entre as áreas e a verificação de tendências, 

estruturou-se o capítulo adaptando os objetivos específicos deste trabalho aos 

resultados obtidos no levantamento de dados, da seguinte forma: 

 

4.1 Área de Física; 

4.1.1 Levantamento dos artigos mais citados de autores brasileiros e evolução 

temporal da sua correlação com o FI; 

4.1.2  Comparação do FI versus número de citações para o Brasil e o Reino 

Unido (UK); 

4.1.3 Proposta de um FI brasileiro; 

4.2 Área de Administração; 

4.2.1 Levantamento dos artigos mais citados de autores brasileiros da área de 

Administração; 

4.2.2 Fator de Impacto brasileiro para a área de Administração; 

4.3  Discussão dos resultados. 
 

 

4.1 Área de Física 

 

O primeiro objetivo específico proposto para esta pesquisa foi o de realizar o 

levantamento dos artigos mais citados de autores brasileiros das áreas de Física 

e Administração em revistas científicas em anos recentes. Para tal, foram 

coletados dados da WoS e do JCR, que serão apresentados a seguir.  
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Para atingir o objetivo proposto, a amostra desta área é composta de dados dos 

anos 2009 a 2012, coletados na semana do dia doze a dezesseis de abril do 

corrente ano.  Devido ao maior número de citações, o ano de 2009 fornece uma 

correlação estatisticamente mais confiável, enquanto os dados de 2010-2011 

estão conectados aos valores atuais do FI. Os dados de 2012, os mais recentes 

disponíveis, são confrontados com os equivalentes do Reino Unido (UK). Como 

este é um país da linha de frente das atividades científicas mundiais, a 

comparação deve ser esclarecedora em termos dos objetivos do presente 

trabalho. De acordo com Vasconcelos e Ferreira (2009, p. 71), baseada em 

indicadores de inovação, a UK está bem posicionada por apresentar excelente 

desempenho “em relação a vários indicadores educacionais, como investimentos 

em graduação e educação continuada”. 

 

O segundo objetivo desta pesquisa é investigar se existe correlação entre os 

trabalhos mais citados de autores brasileiros com o FI e o Qualis da Capes, para 

cada área separadamente. Para tanto, procurou-se correlacionar os dados de 

número de citações (Ncit) com o FI por meio de análise linear. Realizou-se a 

análise estatística dos dados, conforme explicado na seção 3.6.  

 

O item 4.1.1 analisa a área de física, de forma a atender os objetivos específicos 

1 a 2. O item 4.1.2 compara os dados nacionais com os do Reino Unido, atingindo 

o objetivo 3. O item 4.1.3 apresenta o cálculo do FI levando-se em conta apenas a 

produção científica brasileira, que corresponde ao objetivo 4. Finalmente, o item 

4.2.1 mostra o levantamento dos artigos mais citados de autores brasileiros da 

área de Administração. Em seqüência, elabora-se um princípio de análise 

comparativa das duas áreas. 
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4.1.1 Levantamento dos artigos mais citados de brasileiros e evolução temporal 

da sua correlação com o FI 

 

Primeiramente foram realizados levantamentos dos artigos mais citados dos anos 

de 2009 a 2012. O foco se deu nos artigos produzidos por iniciativa de brasileiros, 

sendo necessário excluir artigos de autores brasileiros publicados no exterior, 

assim como artigos de grupos de autores ou colaborações científicas, com sede 

no exterior, realizando o seguinte refinamento dos dados na WoS: 

 

Address: Brasil or Brazil; Time span: 2012; Databases: Science Citation Index 

and Conference Proceedings Citation Index - Science; Research Area: 

Physics; Document types: articles and proceeding papers; group-authors: 

exclude all. 

 

A Tabela 2 exemplifica um levantamento, especificamente o de 2009, para o qual 

se delimitou o número de citações em Ncit ≥ 25, resultando em 135 artigos, 

constantes da Amostra 1 (item 3.3 da Metodologia). Nos demais anos, ajustou-se 

esse número mínimo de modo a não reduzir excessivamente a amostra. Por 

exemplo, para o ano de 2012 reduziu-se o número mínimo para 20 citações, 

obtendo mesmo assim uma amostra pequena, de 20 artigos. 
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 Tabela 2 – Periódicos que publicaram artigos de Fís ica em  2009 

FI x N° total de citações dos artigos ≥ 25 

Nome do Periódico 
No. de 
ordem 

No. de 
citações 

FI 

PHYSICAL REVIEW A 1.  294 3,042 
PHYSICAL REVIEW A 2.  225 3,042 
PHYSICAL REVIEW A 3.  217 3,042 
NANO LETTERS 4.  206 14,132 
PHYSICAL REVIEW B 5.  153 3,767 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 6.  116 7,943 
JOURNAL PHYS CHEM A 7.  113 2,771 
PHYSICAL REVIEW A 8.  93 3,042 
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 9.  92 3,078 
NANOTECHNOLOGY 10.  88 3,842 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 11.  86 7,943 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 12.  82 7,943 
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC 
MATERIALS   

13.  75 1,826 

NUCLEAR PHYSICS A 14.  68 1,525 
PHYSICAL REVIEW D 15.  67 4,691 
PHYSICAL REVIEW B 16.  66 3,767 
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND 
PARTICLE PHYSICS 

17.  66 5,326 

PHYSICAL REVIEW C  18.  64 3,715 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 19.  62 7,943 
PHYSICS LETTERS B 20.  60 4,569 
PHYSICAL REVIEW B 21.  60 3,767 
PHYSICAL REVIEW C  22.  60 3,715 
PHYSICAL REVIEW D 23.  60 4,691 
PHYSICAL REVIEW B 24.  57 3,767 
PHYSICS LETTERS B 25.  56 4,569 
NANO LETTERS 26.  53 14,132 
NANO LETTERS 27.  53 14,132 
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS 28.  53 1,782 
PHYSICS LETTERS B 29.  52 4,569 
PHYSICAL REVIEW B 30.  51 3,767 
PHYSICAL REVIEW D 31.  51 4,691 
PHYSICAL REVIEW E 32.  51 2,313 
PHYSICAL REVIEW D 33.  50 4,691 
PHYSICS LETTERS B 34.  50 4,569 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  35.  48 7,943 
PHYSICAL REVIEW B 36.  47 3,767 
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 37.  47 5,618 
PHYSICAL REVIEW B 38.  46 3,767 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  39.  46 2,210 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 40.  46 7,943 
PHYSICS LETTERS B  41.  46 4,569 
PHYSICAL REVIEW B 42.  46 3,767 
PHYSICAL REVIEW B 43.  44 3,767 
COMM IN NONLINEAR SCI AND NUMERAL 
SIMULATION 

44.  44 2,773 

PHYSICAL REVIEW B 45.  44 3,767 
PHYSICAL REVIEW B 46.  44 3,767 
NEW JOURNAL OF PHYSICS 47.  42 4,063 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  48.  42 2,210 
JOURNAL OF STATISTCAL PHYSICS 49.  42 1,400 
PHYSICAL REVIEW D 50.  42 4,691 
NANO LETTERS 51.  41 14,132 
PHYSICAL REVIEW C  52.  41 3,715 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 53.  41 7,943 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 54.  40 7,943 
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 55.  40 2,528 
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(continua) 

Nome do Periódico 
No. de 
ordem 

No. de 
citações 

FI 

SOLAR ENERG MATERIALS AND SOLAR CELLS 56.  39 4,630 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  57.  38 2,210 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 58.  38 7,943 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN 
PHYSICS 

59.  38 1,127 

ADVANCED FUNC MATERIALS 60.  37 9,765 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 61.  37 1,282 
APPLIED PHYSICS LETTERS 62.  36 3,794 
SURFACE & COATING TECHNOLOGYOGY 63.  35 1,941 
PHYSICAL REVIEW D 64.  35 4,691 
PHYSICAL REVIEW D 65.  34 4,691 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E 66.  34 1,824 
PHYSICS LETTERS B  67.  34 4,569 
PHYSICAL REVIEW D 68.  33 4,691 
EUROPHYSICS LETTERS 69.  33 2,260 
NUCLEAR PHYSICS A 70.  33 1,525 
ADVANCED FUNCT MATERIALS 71.  32 9,765 
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS 
APPLICATIONS 

72.  32 1,676 

PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 73.  32 3,829 
PHYSICAL REVIEW C  74.  31 3,715 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 75.  31 2,210 
PHYSICAL REVIEW E 76.  31 2,313 
PHYSICAL REVIEW B 77.  31 3,767 
PHYSICAL REVIEW C  78.  31 3,715 
J OURNAL OF PHYS CONDENS MATTER 79.  31 2,355 
EUROPHYSICS LETTERS 80.  31 2,260 
PHYSICAL REVIEW C   81.  30 3,715 
NATURE PHOTONICS 82.  30 27,254 
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 83.  30 2,775 
PHYSICAL REVIEW D 84.  30 4,691 
PHYSICAL REVIEW B 85.  30 3,767 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 86.  30 7,943 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 87.  30 7,943 
PHYSICAL REVIEW B 88.  30 3,767 
SOLID STATE SCIENCES 89.  30 1,671 
PHYSICAL REVIEW C 90.  30 3,715 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 91.  29 7,943 
PHYSICAL REVIEW B 92.  29 3,767 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A 93.  29 2,043 
PHYSICAL REVIEW D 94.  29 4,691 
APPLIED PHYSICS LETTER 95.  29 3,794 
PHYSICAL REVIEW B 96.  29 3,767 
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSAD MATTER 97.  29 2,355 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98.  28 7,943 
PHYSICAL REVIEW D 99.  28 4,691 
NATURE PHYSICS  100.  28 19,352 
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS   101.  28 3,164 
JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR 
AND OPTICAL PHYSICS   

102.  28 2,031 

PHYSICAL REVIEW C   103.  28 3,715 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 104.  28 5,247 
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS  105.  28 2,528 
NUCLEAR PHYSICS A 106.  28 1,525 
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 107.  28 3,829 
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 108.  28 3,829 
PHYSICAL REVIEW A 109.  27 3,042 
CHAOS SOLITIONS & FRACTAILS  110.  27 1,246 
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS 
APPLICATIONS 

111.  27 1,676 

JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS  112.  27 2,138 
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(conclusão) 

Nome do Periódico 
No. de 
ordem 

No. de 
citações 

FI 

LASER PHYSICS 113.  27 2,545 
PHYSICAL REVIEW B 114.  27 3,767 
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION 115.  27 2,186 
PHYSICAL REVIEW D 116.  27 4,691 
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & 
TECHNOLOGY A  

117.  26 1,43 

PHYSICAL REVIEW B 118.  26 3,767 
PHYSICAL REVIEW D 119.  26 4,691 
PHYSICAL REVIEW B 120.  26 3,767 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 121.  26 7,943 
SURFACE & COATINGS TEC 122.  26 1,941 
CHAOS SOLITONS & FRACTALS 123.  26 1,246 
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION   124.  26 2,186 
CHEMICAL PHYSICS LETTERS 125.  25 2,145 
PHYSICAL REVIEW A 126.  25 3,042 
PHYSICAL REVIEW B 127.  25 3,767 
PHYSICS LETTERS B  128.  25 4,569 
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER   129.  25 2,355 
MATERIAS LETTERS 130.  25 2,224 
PHYSICAL REVIEW D 131.  25 4,691 
CURRENT APPLIED PHYSICS  132.  25 1,814 
CHAOS SOLITONS & FRACTALS 133.  25 1,246 
CHEMICAL PHYSICS LETTERS 134.  25 2,145 
PHYSICS LETTERS B  135.  25 4,569  
Fonte: CAPES, WoS, 2014b; JCR, 2012. 

 

Os dados da Tabela 2, ano 2009, são mostrados no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – FI x N° de citações de artigos de brasi leiros da área de Física,  

com mais de 25 citações, publicados em 2009 

 

Fonte: dados da pesquisa (coletados em 12-04-2014) 

 

 

Uma observação particular é de que os artigos com maior número de citações 

concentram-se em revistas de FI até cinco. 

 

Nos Gráficos 4 a 6 é apresentada a mesma informação para o período de 2010 a 

2012. A pesquisa seguiu os mesmos parâmetros da anterior, alterando apenas o 

tamanho da amostra de acordo com um número mínimo de citações.  

 

A Amostra 2, referente ao ano 2010, mostrada no Gráfico 4, é constituída de 65 

artigos, com Ncit maior ou igual a vinte e cinco (APÊNDICE B). 
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Gráfico 4 – FI x N° de citações de artigos de brasi leiros da área de Física,  

com mais de 25 citações, publicados em 2010  

 

Fonte: dados da pesquisa (coletados na entre os dias 12 e 16-04-2014). 

 

 

A Amostra 3, referente ao ano 2011, representada no Gráfico 5, é constituída de 48 

artigos, com citações maior ou igual a vinte e cinco (APÊNDICE C). 
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Gráfico 5 – FI x N° de citações de artigos de brasi leiros da área de Física, 

com mais de 25 citações, publicados em 2011  

 

Fonte: dados da pesquisa (coletados entre os dias 12 e 16-04-2014) 

 

 

O Gráfico 6, referente ao ano 2012, refere-se à Amostra 4, constituída de 20 artigos, 

com Ncit maior ou igual a vinte (APÊNDICE D). 
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Gráfico 6 – FI x N° de citações de artigos de brasi leiros da área de Física,  

com mais de 20 citações, publicados em 2012  

 

Fonte: dados da pesquisa (dados coletados entre os dias 12 e 16-04-2014). 

 

 

Na Tabela 3 são ilustrados os valores correspondentes do fator de correlação r2 e da 

inclinação de todos os anos pesquisados. Além dos valores pequenos, também não 

se observa alguma tendência clara – de crescimento da correlação, por exemplo – 

dos mesmos com a evolução temporal.   

 

Tabela 3  – Valores de r2 e inclinação  

Ano R2 Inclinação %* 

2009 0,0058 0,007 ± 0,008 114 

2010 0,0061 0,006 ± 0,009 150 

2011 0,16 0,08 ± 0,03 37,5 

2012 0,021 - 0,04 ± 0,06 150 

 Fonte: dados da pesquisa. 
*Percentagem de erro da inclinação. 
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4.1.2   Comparação do FI versus número de citações para o Brasil e o Reino Unido 

(UK)  

 

É importante ressaltar que na avaliação da evolução temporal estudada na Tabela 3 

e nos Gráficos 3 a 6, se usou sempre o FI de 2012 das revistas. É sabido que o FI 

sofre pequenas mudanças ano a ano, no entanto a correlação entre Ncit e o FI de um 

mesmo ano não tem significado. Dessa forma, o presente procedimento surge como 

o mais adequado. Apesar dessa pequena inconsistência fica difícil admitir uma 

mínima correlação entre FI e Ncit a partir da Tabela 3. Constatam-se incertezas 

percentuais no coeficiente angular incompatíveis com uma relação linear, sendo que 

algumas ultrapassam cem por cento. Assim, embora prevista nos objetivos iniciais, a 

correlação se apresenta, entretanto, num nível inesperadamente baixo. Para 

confirmar essa impressão e atender ao terceiro objetivo, o qual é comparar os dados 

com o caso de um país desenvolvido com alta produção científica, realizou-se a 

comparação dos dados de 2012 do Brasil e do Reino Unido (UK), um país da linha 

de frente da pesquisa científica.  

 

A pesquisa mostrada no Gráfico 7 seguiu os mesmos critérios utilizados para o 

Brasil, apenas mudando-se o endereço para UK ou England. A amostra para os dois 

países foi coletada no dia vinte e seis de abril de 2014 e refere-se à Amostra 5, 

constituindo-se de cento e vinte artigos brasileiros e duzentos artigos da UK mais 

citados. É importante ressaltar que o site da WoS é atualizado semanalmente, às 

quintas-feiras, portanto a amostra brasileira é diferente da anterior do mesmo ano. 

 

A análise da correlação linear dos resultados da UK, em verde (reta média em preto) 

fornece um fator de correlação r2
 = 0,095 e inclinação = 0,132 ± 0,003. O pequeno 

fator de correlação é devido à dispersão natural dos dados, já que os números de 

citações de cada artigo são normalmente bastante diferentes. Ainda assim é muito 

maior do que no caso brasileiro.  

 

No caso brasileiro, repetindo o comportamento já visto, a falta de correlação se 

destaca, com um fator de correlação quase nulo, r2 = 0,001 e inclinação = 0,00± 

0,03. Percebe-se que ambos diferem dos valores da Tabela 3 referente ao ano de 

2012. Isso se deve a uma diferença citada de duas semanas nas coletas de dados, 
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demonstrando também a instabilidade da correlação linear no caso brasileiro. 

Sobretudo, observa-se no Gráfico 7 que em 2012, para os mesmos números de 

citações, os físicos brasileiros publicaram em revistas de menor FI que os da UK, em 

média.  

 

Gráfico 7 – FI x N° total de citações de artigos de brasileiros x UK d a área  

de Física, publicados em 2012  

 

 

Fonte: dados da pesquisa (coletados em 26-04-2014). 

 

 

Esse resultado, por si só, sugere que o FI internacional não é o mais adequado para 

a avaliação da produção científica brasileira. Sugere ademais a pertinência da 

introdução de um novo índice, um fator de impacto efetivo, baseado unicamente nas 

publicações brasileiras. 
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4.1.3  Proposta de adequação do cálculo do FI brasileiro 

 

Neste item é apresentada uma proposta de cálculo de um FI brasileiro. Este seria 

determinado para as revistas consideradas na análise, levando-se em conta apenas 

a produção científica brasileira. 

 

Objetiva-se aqui verificar esta proposição em termos quantitativos, obtendo tal FI 

efetivo. Para isso foi preciso inicialmente calibrar o procedimento de cálculo de FI 

tentando replicar os valores publicados de 2012 pelo JCR (simbolizado 

simplesmente por FI daqui por diante) das revistas mais importantes, chamado FIcalc. 

Para isso restringiu-se o período de coleta a 2010-2011, o que já fornece Nartigos e 

coletou-se o número de citações feitas em 2012 pela utilização da ferramenta 

“Create Citation Report”. Esta é uma ferramenta da WoS que disponibiliza os dados 

necessários para o cálculo do FI. 

 

 Como já citado anteriormente, apenas com o objetivo de exemplificar com equação, 

o FI de uma revista é calculado pelo número de citações no JCR no ano corrente, 

dividido pelo número total de artigos publicados nos dois últimos anos (JCR, 2006b). 

Por exemplo, o FI-2012 de dois anos de uma revista é definido como  

FI = Ncit / Ntot              (1) 

 

onde Ncit  é o número de citações feitas em 2012 ao Ntot (número total) de artigos 

publicados em 2010-2011. 

 

Seguindo as orientações do JCR no website (Thomson Reuters, 2013b) restringiu-se 

Ncit ao total de artigos, artigos de anais (proceeding articles) e artigos de revisão, os 

chamados artigos scholar. 

 
Neste ponto surgiu uma pequena dificuldade. Os valores tanto de Ncit quanto de Ntot 

são obtidos no site da WoS, enquanto o JCR usa seus próprios dados, não 

disponibilizados, para  Ncit. Estas duas bases não são totalmente coerentes no que 

se refere ao número de citações Ncit, de modo que a réplica exata dos FI publicados 

não foi possível. De acordo com informações da Thomson Reuters, o JCR considera 

também citações de fontes não constantes da WoS, como por exemplo, citações em 
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livros (Thomson Reuters, 2013b), de modo que os resultados de FIcalc são 

sistematicamente menores, mas apesar disso, são, na maioria dos casos, próximos 

para os presentes propósitos, o que pode ser verificado nas Tabelas 4 e 5.  

 

Seguindo a mesma sistemática prévia, definiu-se dois FI brasileiros, um incluindo 

artigos de revisão de grupos de autores (FIBras1) e outro excluindo-os (FIBras2). 

Dezenas de revistas de Física foram pesquisadas. De início, destaca-se a regra 

geral de que os FIBras são quase sistematicamente menores que ambos FIcalc e FI. 

Isto é, uma vez mais se observa que os artigos brasileiros são, em média, menos 

citados que os internacionais. 

 

Por outro lado, não se pretende classificar todas as revistas de Física de acordo com 

os presentes critérios. Ao contrário, apresentam-se nas Tabelas 4 e 5 seguintes 

apenas os casos mais singulares e ilustrativos. Ademais, para algumas revistas 

importantes, o número N de artigos brasileiros não foi suficiente para garantir uma 

estatística confiável. Para algumas dessas revistas foca-se então o FI de cinco anos 

(definido semelhante ao de dois anos), por exemplo, 2007-2011 (Tabela 4), também 

disponível no JCR, estabelecendo arbitrariamente o número mínimo de quinze 

artigos para relacionar a revista na pesquisa, partindo do princípio que esse número 

proporciona um conjunto de dados suficiente para análise posterior. 

 

Na Tabela 4 são mostradas algumas revistas que se distribuem em subáreas da 

Física, apresentando variações substanciais do FI. Por consistência, a variação 

percentual de FIBras2 na última coluna é calculada em referência a FIcalc e não a FI, 

exceto para JACS. Neste único caso, o valor de Nartigos, necessário para o cálculo de 

FIcalc, excede a dez mil artigos e não é disponível. 
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Tabela 4 – Revistas da área e subáreas da Física x FI (2007-2011) 

Journal FI FI calc  FI Bras1  FI Bras2  Ni Nexc Nf % 
NanoLetters 14.13 14.01 13.60 9.25 29 1R 28 -34 
American Chemical  Society-
Nano (ACS Nano) 

12.50 12.03 6.53 6.53 15 - 15 -46 

Journal of the American 
Chemical Society (JACS) 

10.24   * 6.06 6.06 34 - 34 -41 

Biophysics Journal 3.98 3.93 2.78 2.78 32 - 32 -29 
Laser Physics Letters 4.97 4.94 4.00 3.77 36 1R 35 -24 
Nuclear Physics B 3.67 3.54 2.10 1.44 42 1G 41 -59 
Icarus 3.19 3.14 5.44 5.44 18 - 18 +73 

      Fontes: CAPES, WoS, 2014; JCR, 2012. 
      Nota: Dados trabalhados pela autora. 
 

 

Variações acima de 40% são detectadas, chegando a atingir 59%. No caso da 

revista NanoLetters a exclusão de um único artigo de revisão poderia ser vista como 

tendo contribuído para diminuir o seu FIBras2  a um valor artificial. Para verificar essa 

hipótese seria necessário saber o peso desse tipo de artigo na construção do FI 

internacional. De qualquer forma, as quedas de ambos FIBras1 e FIBras2 nos demais 

casos mostram inequivocamente uma tendência geral de diminuição do FI efetivo 

brasileiro independentemente da existência de artigos de revisão (a eliminação de 

artigos de grupos é melhor analisada na Tabela 4). No sentido contrário, destaca-se 

a performance da revista Icarus, com uma variação positiva de 73%. 

 

Na Tabela 5 que mostra os FI’s de dois anos para algumas revistas, vê-se que os 

artigos de grupos elevam o FIBras1 das revistas Physical Review Letters, Physics 

Letters B, New Journal of Physics e Journal of High Energy Physics a valores muito 

maiores até mesmo que os FI correspondentes. 
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Tabela 5 – Revistas x FI  

Fontes: CAPES, WebQualis; WoS, 2014; JCR, 2012. 
        Nota: Dados trabalhados pela autora. 

 

Na Tabela 5, Qualis 1 significa a classificação Qualis baseada no FI (como existe 

atualmente); Qualis 2 significa a classificação Qualis baseada no FIBras2 ; Ni  é o 

número inicial de artigos; Nexc  é o número de exclusões (artigos de revisão e grupos) 

e, finalmente, Nf  = Ni - Nexc  é o número final de citações, usado para o cálculo do 

FIBras2  onde seria usado Ntot conforme equação 1. 

 

Esses dados mostram uma participação desbalanceada de grupos de autores no 

Brasil, já que os artigos desse tipo participam da construção do FI internacional. Já o 

FIBras2, que não envolve os grupos de autores, reduz em mais de 50% em alguns 

casos. Novamente, representando alguns poucos casos, Physical Review A e 

Surface Science têm seu FIBras2 aumentado. Em contraste com a larga distribuição 

em subáreas na Tabela 4, a Tabela 5 é dominada por revistas de uma subárea da 

Física, a Física Nuclear e de Partículas. As revistas classificadas nesta subárea 

apresentam as maiores quedas do FIBras2. 

 

A Tabela 5 também mostra a classificação Qualis das revistas, de acordo com o 

Quadro 2 deste trabalho e como ela mudaria no caso em que o FIBras2 fosse 

considerado.  

 

Nos capítulos anteriores argumentou-se que a avaliação de cientistas pelo FI 

significa uma inversão de valores pelo qual as revistas científicas emprestam 

prestígio a seus autores, e não o contrário, como seria normalmente esperado. 

Journal FI FIcalç  FIBras1  FIBras2  Ni Nexc Nf Qualis 1  Qualis  2 % 
Physical Review 
Letters 

7.94 7.73 11.65 6.83 188 88G 100  A1 A1 -12 

Physics Letters B 4.57 4.44 8.55 2.05 154 76G 78 A2 B1 -54 
Journal of Physics G 5.33 5.11 1.91 2.28 23 5G 18 B1 B2 -55 
New Journal of 
Physics 

4.06 3.77 4.26 2.72 27 2G 25 A2 B2 -28 

Journal of High 
Energy Physics 
 

5.62 4.29 5.34 1.87 92 1R,38G 53 A1 B2 -56 

Journal of Cosmology 
and Astroparticle 
Physics 

6.04 4.85 2.77 2.72 31 2G 29 A1 B1 -44 

Physical Review A 3.04 3.01 3.38 3.38 152 - 152 A2 A2 +11 
Astronomic Journal 4.97 4.92 5.91 5.91 32 - 32 A2 A2 +20 
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Através desta pesquisa foi mostrado que esse processo é ainda mais prejudicial 

para países em desenvolvimento como o Brasil. Na verdade, o Gráfico 7 demonstra 

que: 

 

a)  artigos brasileiros são menos citados. O número médio de citações de artigos 

brasileiros acima de 20 citações é 30,85, enquanto o mesmo número para a UK 

é 37,16 (dados correspondentes ao Gráfico 7). Ou, 

b)  são publicados em revistas de menor FI. Para um dado FI o ponto 

correspondente na reta brasileira está abaixo do mesmo correspondente na reta 

da UK. 

c) presumivelmente, ambos os casos. 

 

As tabelas 4 e 5 mostram que as áreas diferentes de física têm diferente inserção 

internacional de cientistas brasileiros. Além disso, a participação em grupo de 

autores de artigos e artigos de revisão é desequilibrada. Esses fatores em conjunto 

levam a um FI efetivo de revistas brasileiras de física, que são, em geral, menores 

do que os publicados, mas com diferenças percentuais variáveis. Conclui-se que o 

FI internacional pode não estar retratando adequadamente a qualidade da pesquisa 

em Física no Brasil, suposição essa que pode se aplicar a outras áreas e outros 

países em desenvolvimento.  

 

4.2 Área de Administração 

 

O item 4.2.1 analisa a área de Administração, de forma a atender os objetivos 

específicos 1 a 2. 

 

4.2.1 Levantamento dos artigos mais citados de autores brasileiros da área de 

Administração  

 

Com o objetivo de focar a área de Administração, realizando um estudo semelhante 

ao caso da Física, optou-se por pesquisar os artigos da WoS caracterizados pelas 

subáreas “Business Economics e Public Administration” da grande área Ciências 

Sociais, disponibilizados na base como “Social Sciences Citation Index” e 

“Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities”. Uma 
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observação imediata é que o número de artigos publicados em revistas indexadas 

na WoS é bem menor que no caso da Física (dado quantificado em seguida). Esse 

resultado não constitui uma surpresa, desde que a área de Administração tem 

características locais, de modo que a publicação internacional não é 

necessariamente conveniente (Mugnaini, 2006; Couto, 2011). Além disso, é possível 

que muitos autores não sejam acadêmicos e queiram atingir um público específico.  

 

No entanto, as cobranças da Capes (CAPES, 2013d, p.53-54) relativamente à 

produção científica podem estar induzindo todas as áreas a incrementar a sua 

internacionalização, incluindo aí suas publicações, o que pode estar motivando a 

comunidade acadêmica da área de Administração. Três questões então se tornam 

relevantes: 

 

1.  O número de publicações em revistas indexadas da área de Administração 

tem crescido em função dessas demandas? 

2.  As publicações da área apresentam o mesmo padrão de correlação da Física, 

relativamente ao FI das revistas? 

3. Nos anos recentes, a área apresenta uma tendência de repetir os 

procedimentos adotados na Física, sem adaptá-los à realidade brasileira? 

 

Não se pretende aqui responder a essas perguntas de forma definitiva, o que não 

parece viável no momento, mas sim identificar possíveis tendências. Para tentar 

responder à primeira pergunta foi realizado um levantamento na WoS do número de 

artigos da área de Administração, publicados no período de 1998 a 2012, constantes 

da Amostra 8. Os resultados são mostrados no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Número de artigos de autores brasileiro s da área de 

 Administração por ano (1998 a 2012)   

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (coletados em 08-04-2014). 

 

 

O Gráfico 8 mostra uma mudança na evolução do número de artigos publicados, a 

partir de 2006, mudando de um crescimento talvez vegetativo (inclinação = 2,1 de 

1998 a 2006) para um forte crescimento (inclinação = 29,4 de 2006 a 2012).  

 

Pode-se intuir que tal crescimento se dá em função das demandas relativas à 

avaliação dos cursos de pós-graduação pela Capes citadas acima, bem como a 

tendência da área a se internacionalizar, confirmando dados descritos anteriormente 

(CAPES, 2013d, p. 53-54).  

 

Para verificar melhor essa impressão foi feito o mesmo levantamento na área de 

Física, levando aos dados seguintes.  

 



 
 

 

101 

 

Gráfico 9 – Número de artigos de brasileiros da áre a de Física,  

 publicados por ano (1998 a 2012)  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (dados coletados em 30-04-2014). 

 

 

O padrão do gráfico da Física é completamente diferente, mostrando um 

crescimento muito próximo do linear, com inclinação = 65,2 e = 0,80, sem mudanças 

significativas na inclinação. Esse contraste evidencia ainda mais a mudança na 

evolução da produção científica da Administração em 2006. 

 

Torna-se então muito relevante responder à segunda questão, sobre a correlação do 

FI com o número de citações dos artigos de brasileiros. 

 

O levantamento constante do Gráfico 8 mostra que uma análise estatística ano a 

ano, como feita no caso da Física, não é viável, em razão do ainda pequeno número 

de publicações e, por conseqüência, de citações. Esse último fator inviabiliza a 

definição de FI efetivos como foi feito para a Física. 
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A solução encontrada foi a de realizar o levantamento em todos os anos constantes 

da base WoS e também no período mais recente, 2006 a 2012, correspondente à 

variação da inclinação da curva do Gráfico 8.  

 

Foram então utilizados, na Amostra 9, os artigos publicados na área de 

Administração, para todos os anos, com Ncit ≥ 20. A Amostra 10 foi constituída de 67 

artigos publicados no período de 2006 a 2012 com Ncit ≥ 10. Da mesma maneira que 

para a Física, foram considerados os artigos produzidos por iniciativa de brasileiros, 

excluídos os artigos de autores brasileiros publicados no exterior, assim como 

artigos de grupos de autores ou colaborações científicas, com sede no exterior, 

realizando o seguinte refinamento dos dados na WoS: 

 

Address: Brasil or Brazil; Time span: all years; Databases: Social Sciences 

Citation Index and Conference Proceedings Citation Index – Social Science & 

Humanities; Research Area: Public Administration or Business Economics; 

Document types: articles and proceeding papers; group-authors: exclude all. 

 

Do total da Amostra 9, três artigos foram excluídos por terem sido publicados em 

revistas indexadas, mas sem FI publicado no JCR (em negrito no Apêndice E). Os 

demais 174 dados são objetos do Gráfico 10 - FI x Ncit. A análise de correlação linear 

forneceu os dados r2 = 0,033 e inclinação = 0,0045 +/- 0,0018.  

 

A Amostra 10 é representada no Gráfico 11. A análise de correlação linear forneceu 

os dados r2 = 0,046 e inclinação = 0,025+-0,014.  
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Gráfico 10 – FI x N° de citações de artigos de bras ileiros da área de  

Administração, publicados em todos os anos (1975 a 2013) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (coletados no período de 8 a 12-12-2013). 

 

 

Gráfico 11 – FI x N° de citações de artigos de bras ileiros da área de Administração, 

 publicados no período de 2006-2012  

 
Fonte: Dados da pesquisa (coletados em 30-04-2014). 
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Embora não tenha sido possível efetuar uma análise quantitativa da mesma forma 

que foi feito para a Física, em decorrência do número muito menor de dados, é ainda 

possível perceber que a correlação - ou, ainda melhor, a falta dela - entre FI e Ncit 

mostra um comportamento idêntico ao da Física.  

 

Resta então tentar responder à questão 3. De acordo com o Quadro 1 de dados 

disponibilizados pela Capes (CAPES, 2013d, p. 22-23) nesta pesquisa, constata-se 

que os critérios de classificação Qualis da área de Administração são mais 

diversificados que os da Física. Particularmente, para o extrato B1 e menores, 

critérios como tempo de existência e indexação da revista, tipo de avaliação, etc., 

fazem parte da classificação. No entanto, a classificação nos extratos A1 e A2 são 

definidas simplesmente com base seja no FI, seja no índice H da Scopus, o que for 

mais favorável à revista, enquanto o extrato B2 envolve estes dois índices entre 

outros critérios.  

 

4.2.2  Fator de Impacto brasileiro para a área de Administração 

 

Conforme previsto nos objetivos específicos, considerou-se o cálculo do FI efetivo 

para a área de Administração. No entanto, esse objetivo mostrou-se prejudicado por 

um número pequeno de artigos publicados em cada revista, de forma a inviabilizar 

uma estatística confiável. 

 

Por outro lado, constatou-se na pesquisa envolvendo a Física que autores brasileiros 

são, em média, menos citados em uma mesma revista ou, para um mesmo número 

de citações, publicam em revistas de menor FI, também em média. Sendo assim, é 

possível que o índice H, disponibilizado pela base Scopus (CAPES, 2013d, p. 22-23) 

que é usado na Administração, definido também em função de Ncit, pode sofrer as 

mesmas deformações que o FI quando se consideram apenas os autores 

brasileiros.  

 

O que transparece das análises é que a área de Administração e possivelmente a 

maioria das áreas de pesquisas no país, será também afetada pelas deformações 

regionais do FI aqui identificadas. 
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4.3  Discussão dos resultados 
 

Foi proposto neste trabalho realizar uma análise objetiva, não politizada, da 

utilização do FI nas avaliações dos cientistas brasileiros. O aspecto da 

regionalização foi tomado como fundamental, a partir de insights vindos da 

comunidade científica, no sentido de que cientistas brasileiros seriam normalmente 

discriminados em termos de citações (CRUZ, 2014; ALISSON, 2012; PINTO; 

ANDRADE, 1999). Sendo o FI de uma revista um índice baseado exclusivamente no 

número de citações, a propriedade da sua utilização no Brasil deveria ser analisada 

em detalhes. 

 

Verificou-se que não há correlação dos valores de FI com o número de citações 

recebidas por artigos de brasileiros, ou seja, mesmo que os artigos de um 

determinado pesquisador recebam muitas citações, isso não implica, mesmo em 

média, que ele tenha sido publicado em periódico de maior impacto. Por outro lado, 

a Capes utiliza o FI para a classificação dos periódicos pelo Qualis. Alguns casos 

críticos mostram variações percentuais que implicariam uma mudança na 

classificação dos estratos Qualis-Capes, sugerindo que esse índice pode ser 

inadequado como uma ferramenta para gestão científica. 

 

Vale ressaltar que os resultados apresentados têm uma abordagem diferente da 

análise feita por Cruz (2014), discutida na seção “2.3.3 - análise de citação”. 

Verificou-se que grande parte do que é suposto nessa referência como sendo 

resultado de grandes cooperações internacionais pode ser entendida como 

participação minoritária de pesquisadores brasileiros em artigos de grupos de 

autores. 

 

Propôs-se uma nova forma de calcular o fator de um fator de impacto brasileiro na 

área de Física, tendo sido concluído que ele será na maioria dos casos menor que o 

seu valor internacional, no entanto, em porcentagens variadas para diferentes 

revistas. Verificou-se ademais que, caso esse fator de impacto fosse utilizado, a 

classificação Qualis das revistas de Física sofreria mudanças sensíveis.  

 

Verificou-se também algumas similaridades do estado atual das publicações da área 
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de Administração com a área de Física, podendo citar o número linearmente 

crescente de publicações (para a Administração a partir de 2006) e a mesma falta de 

correlação entre o FI e o Ncit .FI x Ncit . 
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5.        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi propor uma nova forma de calcular o fator de 

impacto, o (FI) internacional para a avaliação da produção científica dos 

pesquisadores brasileiros. Para atingir esse objetivo foram criados quatro objetivos 

específicos. O primeiro objetivo específico foi atingido para as duas áreas com o 

levantamento dos artigos mais citados de autores brasileiros das áreas de 

Administração e Física em revistas científicas em anos recentes. O segundo objetivo 

foi investigar se existe correlação entre os trabalhos mais citados de autores 

brasileiros com o FI e o Qualis da Capes, para as áreas separadamente, 

constatando pela ausência da correlação considerada nos dois casos. O terceiro 

objetivo, que foi comparar os dados com o caso de um país desenvolvido com alta 

produção científica, no caso o Reino Unido, só foi possível para a área de Física, 

considerando que não houve dados suficientes, em virtude do número de 

publicações e citações ainda ser pequeno para a área de Administração, 

impossibilitando uma estatística confiável. Finalmente, o quarto objetivo que foi 

calcular o FI das revistas consideradas na análise, levando-se em conta apenas a 

produção científica brasileira, para as duas áreas, também só foi atendido 

parcialmente, sendo possível apenas para a área de Física pelos mesmos motivos 

apresentados anteriormente. 

 

Foi considerado como pressuposto que um FI específico baseado apenas na 

produção científica brasileira é mais adequado como recurso de avaliação das 

publicações em comparação a um FI internacional.  

 

Duas áreas, a Física e a Administração, foram analisadas, a primeira representando 

uma área já internacionalizada e a segunda uma área em processo de 

internacionalização.  

 

Como mencionado anteriormente, a abordagem dos índices bibliométricos utilizada 

neste estudo, focados especificamente na construção do FI, das suas 

características, influência e limitações na avaliação de pesquisadores brasileiros, 

permitiu responder à questão norteadora:  
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Qual seria uma forma mais adequada de calcular o fator de impacto (FI) para a 

avaliação da produção científica dos pesquisadores brasileiros? 

 

No desenvolvimento da pesquisa, entende-se que foi mostrado de forma plena que o 

FI está sujeito a deformações regionais, não sendo apropriado, nos seus valores 

internacionais, para uso indiscriminado no Brasil. Por outro lado, a introdução de um 

FI brasileiro no presente trabalho teve, principalmente, o objetivo de propor uma 

avaliação mais adequada da produção científica brasileira. 

 

É importante esclarecer ainda que este trabalho não teve como objetivo fazer uma 

comparação absoluta entre as áreas consideradas da produção científica em 

número, qualidade e práticas de citação. Como destacado por (Velho, 2011) a 

comparação só é legítima entre semelhantes. No presente caso, considerou-se que  

a trajetória da área de administração no Brasil com relação à avaliação científica por 

meio do FI, pode seguir uma trajetória semelhante à da Física. Nesse aspecto, a 

presente pesquisa objetivou reproduzir o comportamento das duas áreas em termos 

dos parâmetros atuais de avaliação para cada área em separado.  

 

Apresentou-se como limitação a ser destacada à pesquisa aquela relacionada à área 

das Ciências Sociais Aplicadas, a qual, Mugnaini (2011) mostrou que ao analisar um  

periódico de Ciências Sociais Aplicadas, foi constatado um percentual de 52% de 

citações a livros, 8% a artigos em anais de eventos (periódico com maior percentual 

de citações a esse tipo de documento), 37% a artigos, sendo que 13% 

correspondem a artigos de periódicos indexados na WoS. Por outro lado, para Diniz 

(2013) os artigos dessa área têm meia-vida acima de oito anos e por isso só estarão 

“em alta” de citações mais tarde, enquanto que “as áreas conhecidas como hard 

sciences, Física, Engenharias e áreas biológicas que têm em geral meia-vida abaixo 

dos cinco anos” são citadas mais de imediato, após a sua publicação, o que limitou o 

estudo da área de Administração. Dessa forma, constatou-se que nessa área o 

número de publicações e citações ainda é pequeno, impossibilitando uma estatística 

confiável, além do pequeno número de citações inviabilizar a definição de FI efetivos 

como foi feito para a Física. Relacionado a essa observação está o fato de que o 

interesse dos pesquisadores da área de Ciências Sociais em publicar em periódicos 

indexados é relativamente recente. 
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Ressalte-se que as bases de dados utilizadas como ferramentas de coleta, bem 

como estudos realizados sobre a utilização do FI na avaliação da pesquisa científica 

brasileira proporcionaram a realização desta pesquisa e permitiram os resultados 

apresentados. 

 

Destaca-se como contribuição da pesquisa à formação da autora, especialmente a 

aprendizagem das especificidades da avaliação da produção científica no meio 

acadêmico. Ressalta-se que a autora trabalha numa instituição acadêmica onde o 

assunto é de relevância reconhecida, de modo que há a possibilidade de poder 

contribuir com seus novos conhecimentos à sua instituição. 

 

Para a academia, destaca-se que a avaliação dos programas de pós-graduação é 

um assunto atual, relevante e sempre presente em fóruns de discussão. A relevância 

da proposta de um FI brasileiro deve ser considerada para outras áreas do 

conhecimento, visando sua melhor compreensão e utilização. 

 

Para os editores das revistas a pesquisa pode representar um novo olhar sobre o 

tema do FI, o qual tem sido motivo de preocupação dos mesmos sob múltiplos 

aspectos aqui relatados. 

 

Outras possíveis contribuições deste trabalho são citadas abaixo: 

 

1.  A confirmação quantitativa de que os artigos originados no Brasil são menos 

citados do que a média internacional; 

2.  A introdução do conceito de FI local;  

3. Um alerta para possíveis desvios da política de avaliação da produção científica 

brasileira. 

4.  E, em função dos três itens anteriores, um possível incentivo a novos e a maior 

aprofundamento estudos sobre o assunto. 

 

Como sugestão de novas pesquisas, recomenda-se calcular o FI brasileiro para 

outras áreas de conhecimento e considerar as semelhanças e particularidades 

interdisciplinares. Sugere-se ainda pesquisar a conveniência de introduzir novos 

índices que se apliquem de forma mais adequada à realidade brasileira. 
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A conclusão final é de que a questão da avaliação científica no Brasil, que toma 

como base maior o FI das revistas científicas, deva ser assunto de uma ampla 

revisão. Além disso, as agências de fomento devem estar constantemente atentas 

aos critérios de avaliação dos programas de pós graduação  e dos pesquisadores 

brasileiros, objetivando a utilização de métodos coerentes com o cenário brasileiro. 

. 
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APÊNDICE A -  Roteiro de coleta de dados 

Áreas 
pesquisadas  

 
1º Passo 

 
2º. Passo 

 
3º. Passo 

 

 

Administração 

 

Pesquisa na base de dados WoS de 
todos os artigos de brasileiros 
publicados  em todos os anos, 
desde a indexação no ISI. Coleta 
nas Databases: Social Sciences 
Citation Index (SSCI), desde 1956 
e Conference Proceedings Citation 
Index - Social Science & 
Humanities (CPCI-SSH) --1990-
presente = população de 37.320. 

Fez-se um recorte e escolheu 
as áreas de pesquisas: 
Business Economics e Public 
Administration, localizando 
4.473 artigos. Efetuou-se um 
refinamento considerando os 
documentos: Article e 
Proceedings Paper e excluiu-
se os grupos de autores, 
passando a ter 3.547 artigos. 

Foram feitos recortes para 
definição das amostras: 
1º. Artigos de todos os anos 
acima de 20 citações = 
obtendo uma amostra de 177 
artigos. 
2º. Todos os artigos publicados 
ano a ano (1998 a 2012); 
3º. Artigos publicados entre 
2006 a 2012, acima de 10 
citações . 

 
 

Física 
 

 
 
 
 
Pesquisa na base de dados WoS de 
todos os artigos de brasileiros 
publicados  em todos os anos, 
desde a indexação no ISI. Coleta 
nas Databases: Science Citation 
Index Expanded desde 1945 e 
Conference Proceedings Citation 
Index desde 1990, totalizando 
53.496 artigos. 

 
 
 
 
Fez-se um refinamento no 
qual optou-se por considerar 
os documentos: Articles e 
Proceedings Paper, excluídos 
os trabalhos realizados por 
grupos de autores, resultando 
numa população de 49.579 
artigos, dos quais obteve-se 
uma amostra de 200 artigos 
mais citados no período de 
2010 a 2011. 

Foram feitos recortes para 
definição das amostras: 
1º. Artigos publicados no 
período de 2009 a 2012, com 
número mínimo de citações 
entre vinte e vinte e cinco, 
obtendo diferentes resultados; 
2º. Foram coletados cento e 
vinte artigos mais citados de 
brasileiros, acima de dez 
citações e duzentos artigos 
mais citados da UK, acima de 
vinte citações; 
3º. Fez-se uma pesquisa sobre 
a quantidade de publicações 
por ano, no período de 1998 a 
2012; 
4º. Para algumas revistas, fez-
se um levantamento no 
período de 2007 a 2011, com o 
objetivo de calcular o FI de 
cinco anos, em virtude do 
número N de artigos.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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 APÊNDICE B - Lista de periódicos que publicaram ar tigos de Física 

        em 2010 – FI x N° total de citações dos art igos ≥ 25 

 Nome do Periódico N° de 
ordem 

N° de 
citações 

FI 

PHYSICAL REVIEW A 1.  214 3.042 

PHYSICAL REVIEW LETTERS 2.  184 7.943 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 3.  129 7.943 
PHYSICAL REVIEW A 4.  115 3.042 
PHYSICAL REVIEW A 5.  103 3.042 
PHYSICAL REVIEW D 6.  91 4.691 
PHYSICAL REVIEW A 7.  80 3.042 
PHYSICAL REVIEW B 8.  73 3.767 
PHYSICAL REVIEW D 9.  69 4.691 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 10.  67 7.943 
PHYSICAL REVIEW B 11.  65 3.767 
NUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS 
SUPPLEMENTS  

12.  64 4.327 

PHYSICAL REVIEW LETTERS 13.  62 7.943 
PHYSICAL REVIEW A 14.  59 3.042 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 15.  50 7.943 
PHYSICAL REVIEW B 16.  49 3.767 
NANO LETTERS 17.  49 14.132 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 18.  49 7.943 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 19.  47 7.943 
SMALL 20.  46 7.823 
CURRENT APPLIED PHYSICS 21.  42 1.814 
PHYSICAL REVIEW B 22.  41 3.767 
PHYS LETTERS B 23.  41 4.569 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 24.  38 7.943 
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 25.  38 9.765 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 26.  38 7.943 
PHYSICAL REVIEW A 27.  38 3.042 
PHYSICAL REVIEW E 28.  37 2.313 
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 29.  37 1.943 
NEW JOURNAL OF PHYSICS 30.  36 4.063 
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 31.  36 1.296 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 32.  35 7.943 
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 33.  35 3.829 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 34.  34 7.943 
APPLIED PHYSICS LETTERS  35.  34 3.794 
PHYSICAL REVIEW B 36.  33 3.767 
PHYSICAL REVIEW E 37.  33 2.313 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 38.  33 7.943 
JOURNAL OF PHYSICS CONDENSAD MATTER 39.  33 2.355 
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                                                                                                                            (continua) 

 Nome do Periódico N° de 
ordem 

N° de 
citações 

FI 

NATURE MATERIALS 40.  32 35.749 
PHYSICAL REVIEW B 41.  32 3.767 
NATURE PHYSICS 42.  32 19.352 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 43.  32 7.943 
PHYSICAL REVIEW D 44.  31 4.691 
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 45.  30 3.829 
PHYSICAL REVIEW D 46.  29 4.691 
JOURNAL APPLIED PHYSICS 47.  29 2.210 
PHYSICAL REVIEW D 48.  28 4.691 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 49.  28 7.943 
PHYSICAL REVIEW B 50.  28 3.767 
PHYSICAL REVIEW E 51.  27 2.313 
PHYSICAL REVIEW E 52.  26 2.313 
PHYSICAL REVIEW C 53.  26 3.715 
PHYSICAL REVIEW B 54.  26 3.767 
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE 
PHYSICS 

55.  25 1.489 

PHYSICAL REVIEW B 56.  25 3.767 
NANOSCALE 57.  25 6.233 
PHYSICAL REVIEW B 58.  25 3.767 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 59.  25 7.943 
PHYSICAL REVIEW B 60.  25 3.767 
JOURNAL OF PHYSICS CONDENSAD MATTER 61.  25 2.355 
PHYSICAL REVIEW B 62.  25 3.767 
NANOTECH 63.  25 3.842 
PHYSICAL REVIEW B 64.  25 3.767 
PHYSICAL REVIEW D 65.  25 4.691 
Fontes: CAPES, WoS, 2014; JCR, 2012. 
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APÊNDICE C - Lista de periódicos que publicaram art igos de Física 

      em 2011 - FI x N° total de citações dos artig os ≥ 25 

 Nome do Periódico N° de 
ordem 

N° de 
citações 

FI 

NANO LETTERS 1.  185 14.132 
NATURE PHYSICS 2.  168 19.352 
PHYSICAL REVIEW C   3.  124 3.715 
NATURE MATERIALS 4.  103 35.749 
PHYSICAL REVIEW A  5.  87 3.042 
NATURE PHYSICS 6.  74 19.352 
PHYSICAL REVIEW B   7.  67 3.767 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  8.  66 7.943 
PHYSICAL REVIEW A  9.  56 3.042 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  10.  55 7.943 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  11.  53 7.943 
PHYSICAL REVIEW B   12.  46 3.767 
PHYSICAL REVIEW B   13.  46 3.767 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  14.  44 7.943 
J PHYS CHEM REF DATA 15.  38 3.500 
PHYSICAL REVIEW D  16.  36 4.691 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  17.  35 7.943 
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM 
INFORMATION 

18.  35 0,918 

IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS  19.  35 1.830 
PHYSICAL REVIEW B   20.  34 3.767 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  21.  34 7.943 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  22.  34 7.943 
NANO LETTERS 23.  33 14.132 
PHYSICAL REVIEW B   24.  33 3.767 
PHYSICAL REVIEW D  25.  33 4.691 
PHYSICAL REVIEW D  26.  32 4.691 
PHYSICAL REVIEW C   27.  32 3.715 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  28.  32 7.943 
CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY 29.  31 3.562 
NATURE PHOTONICS 30.  30 27,254    
NATURE PHYSICS 31.  30 19.352 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  32.  29 7.943 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  33.  29 7.943 
SMALL 34.  28 7.823 
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND 
PARTICLE PHYSICS 

35.  28 5.326 

EUROPEAN JOURNAL PHYSICS C 36.  27 5.247 
PHYSICAL REVIEW B   37.  27 3.767 
PHYSICAL REVIEW D  38.  27 4.691 
PHYSICAL REVIEW B   39.  26 3.767 
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES  40.  26 2.062 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  41.  26 7.943 
APPLIED PHYSICS LETTERS 42.  26 3.794 
PHYSICA A 43.  26 1.676 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A 44.  26 2.043 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  45.  25 7.943 
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                                                                                                                        (conclusão) 

 Nome do Periódico N° de 
ordem 

N° de 
citações 

FI 

PHYSICAL REVIEW C   46.  25 3.715 
PHYSICAL REVIEW LETTERS  47.  25 7.943 
SYNTHETIC METALS  48.  25 2.109 
Fontes: CAPES, WoS, 2014b; JCR, 2012. 
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APÊNDICE D - Lista de periódicos que publicaram art igos de Física 

    em 2012 - FI x N° total de citações dos artigos  ≥ 20 

 Nome do Periódico N° de 
ordem 

N° de 
citações 

FI 

PHYSICAL REVIEW D 1.  63 4.691 
PHYSICAL REVIEW C 2.  47 3.715 
PHYSICAL REVIEW C 3.  45 3.715 
COMMUNICATIONS IN THE ORETICAL PHYSICS 4.  34 0.954  
EUROPEAN JOURNAL PHYSICS C 5.  32 5.247 
PHYSICAL REVIEW E 6.  31 2.313 
PHYSICAL REVIEW A 7.  29 3.042 
EUROPEAN JOURNAL PHYSICS C 8.  28 5.247 
NEW JOURNAL OF PHYSICS 9.  28 4.063 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 10.  27 7.943 
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 11.  27 5.618 
NANO LETTERS 12.  27 14.132 
PHYSICAL REVIEW D 13.  25 4.691 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 14.  25 7.943 
PHYSICAL REVIEW D 15.  25 4.691 
PHYSICAL REVIEW D 16.  24 4.691 
PHYSICAL REVIEW D 17.  24 4.691 
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 18.  23 3.078 
SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS 19.  23 2.509 
PHYSICAL REVIEW D 20.  21 4.691 
Fontes: CAPES, WoS, 2014b; JCR, 2012. 
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APÊNDICE E - Lista de periódicos que publicaram art igos de Administração 
em todos os anos 

FI x N° total de citações dos artigos ≥ 20 
 

Nome do Periódico N° de 
ordem 

N° de 
citações 

FI 
JCR 

JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 1.  310 4,21 
RESEARCH POLICY  2.  269 2,850 
JOURNAL OF BUSINESS  3.  254 … 
ECOLOGICAL ECONOMICS  4.  243 2.855 
MANAGEMENT SCIENCE 5.  199 1.859 
ECOLOGICAL ECONOMICS 6.  166 2.855 
ECONOMETRICA 7.  153 3.823 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS  8.  133 2.353 
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 9.  132 2.9 
WORLD DEVELOPMENT 10.  131 1,527 
JOURNAL OF ECONOMETRICS 11.  128 1.710 
JOURNAL OF ECONOMIC THEORY  12.  123 1.069 
MARKETING SCIENCE 13.  117 2,36 
JOURNAL OF LAW & ECONOMICS 14.  117 0,89 
AMERICAN ECONOMIC REVIEW 15.  108 2,69 
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 16.  107 2.9 
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 17.  104 4.26 
ECOLOGICAL ECONOMICS 18.  97 2.855 
STUDIES IN COMPARATIVE INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT 19.  

95 0.722 

JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY   20.  95 2.9 
WORLD DEVELOPMENT 21.  91 1.527 
INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW 22.  89 1.257 
ECOLOGICAL ECONOMICS 23.  88 2.855 
OPERATIONS RESEARCH 24.  87 1.786 
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE 
ANALYSIS 

25.  
84 1.775 

TRANSPORTATION RESEARCH PART B-
METHODOLOGICAL 

26.  
83 2.944 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN 
MARKETING 

27.  
79 1.781 

ECOLOGICAL ECONOMICS 28.  78 2.855 
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 29.  75 5.608 
INFORMATION SYSTEMS RESEARCH 30.  72 2,15 
ECOLOGICAL ECONOMICS 31.  71 2,855 
ECONOMETRICA 32.  71 3.823 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND 
MANAGEMENT 

33.  
70 1,969 

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL 
CHANGE 34.  

69 2,106 

JOURNAL OF ECONOMICS THEORY 35.  69 1.069 
WORLD DEVELOPMENT 36.  69 1.527 
EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 37.  68 1.331 
AMERICAN ECONOMIC REVIEW 38.  67 2.69 
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                                                                                                                                 (continua) 
 

Nome do Periódico 
N° de 
ordem 

N° de 
citações 

FI 
JCR 

OPERATIONS RESEARCH 39.  66 1.786 
TRANSPORTATION RESEARH PART B-
METHODOLOGICAL 40.  

65 2.994 

JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS 41.  64 1.04 
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 42.  63 3.602 
ECOLOGICAL ECONOMICS 43.  62 2.855 
WORLD DEVELOPMENT 44.  61 1,527 
ECONOMETRICA 45.  61 3.823 
MANAGEMENT SCIENCE 46.  61 1.859 
ECONOMY AND SOCIETY 47.  60 1.7 
TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND 
PRACTVE 

48.  
59 2.725 

ORGANIZATION STUDIES 49.  59 2.190 
JOURNAL OF FORECASTING 50.  58 0.769 
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW 51.  55 1.325 
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 52.  54 5.278 
ECOLOGICAL ECONOMICS 53.  52 2.855 
OPERATONS RESEARCH 54.  52 1.665 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH 

55.  
51 2.038 

AGRICULTURAL ECONOMICS 56.  49 1.030 
ECOLOGICAL ECONOMICS 57.  48 2.855 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 58.  47 1.424 
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH 
SOCIETY 

59.  
45 0.989 

THE QUARTELY REVIEW OF ECONOMICS AND 
FINANCE 60.  44 … 

JOURNAL OF ECONOMIC THEORY  61.  44 1.069 
JOURNAL OF LAW ECONOMICS & ORGANIZATION 62.  43 0.932 
ECOLOGICAL ECONOMICS 63.  43 2.855 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 64.  43 2.353 
OPERATIONS RESEARCH 65.  42 1.786 
ENERGY ECONOMICS 66.  41 2.538 
FUTURES 67.  41 1.111 
WORLD DEVELOPMENT 68.  41 1,527 
JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS 69.  41 0.28 
JOURNAL OF ECONOMIC THEORY 70.  40 0.275 
ECOLOGICAL ECONOMICS 71.  39 2.855 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH 

72.  
39 2.038 

WORLD BANK ECONOMIC REVIEW 73.  39 1.325 
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 74.  38 5.608 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH 

75.  
38 2.038 

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH 

76.  
38 2.038 

MANAGEMENET SCIENCE  77.  38 1.859 
RESEARCH POLICY 78.  37 2.850 
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                                                                                                                                 (continua) 
 

Nome do Periódico 
N° de 
ordem 

N° de 
citações 

FI 
JCR 

JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 79.  37 1.649 
AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS 80.  

37 0,990 

JOURNAL OF ECONOMICS THEORY 81.  37 1.069 
ENERGY ECONOMICS  82.  36 2.538 
AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS 

83.  
36 0,990 

JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 84.  35 2.353 
ECOLOGICAL ECONOMICS 85.  35 2.855 
JOURNAL OF FORECASTING 86.  34 0.769 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL 
CHANGE 

87.  
34 0.980 

ECONOMETRICA 88.  33 3.823 
ECONOMETRICA 89.  33 3.823 
ECOLOGICAL ECONOMICS 90.  33 2.855 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH 

91.  
33 2.038 

JOURNAL OF ECONOMETRICS 92.  33 1.710 
ECOLOGICAL ECONOMICS 93.  32 2.855 
JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE 94.  32 2.279 
TRANSPORTATION RESEARCH PART-A-POLICY AND 
PRACTICE 

95.  
32 2.725 

INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE 96.  32 1.331 
RESEARCH POLICY 97.  32 2.850 
EUROPEAN JOURNAL OPERATIONAL RESEARCH 98.  32 2.038 
IEEE TRANSACTIOS O ENGINEERING 
MANAGEMENT 99.  

31 1.344 

JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTRO 100.  31 0.807 
JOURNAL OF FORECASTING 101.  31 0.769 
ECOLOGICAL ECONOMICS 102.  31 2.855 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH 

103.  
31 2.038 

JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 104.  31 2.9 
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 105.  30 3.626 
EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING 106.  30 0.96 
ECONOMETRICA 107.  30 3.823 
EOOLOGICAL ECONOMICS 108.  29 2.855 
TECHNOVATION 109.  29 3.177 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH 

110.  
29 2.038 

INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 111.  29 1.424 
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN REGIONAL 
RESEARCH 

112.  
29 1.543 

INTERFACES 113.  29 0.845 
VALUE IN HEALTH 114.  28 2.191 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 115.  28 2.353 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND 
FINANCE 

116.  
28 0.858 
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                                                                                                                                             (continua) 
 

Nome do Periódico 
N° de 
ordem 

N° de 
citações 

FI 
JCR 

JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES 117.  28 0.32 
MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES 118.  28 0.452 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH 119.  

28 2.038 

HUMAN RELALTIONS 120.  28 1.73 
OPERATIONS RESEARCH 121.  28 1.786 
JOURNAL OF BANKING & FINANCE 122.  27 1.287 
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH 
SOCIETY 

123.  
27 0.989 

JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND 
FINANCE 

124.  
26 0.858 

JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 125.  26 2.353 
JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 126.  26 1.270 
ECOLOGICAL ECONOMICS 127.  26 2.855 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH 

128.  
26 2.038 

AMERICAN ECONOMIC REVIEW 129.  26 2.69 
ENERGY ECONOMICS 130.  25 2.538 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 131.  25 1.424 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 132.  25 2.353 
ECONOMIC JOURNAL  133.  25 0.512 
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 134.  25 5.278 
ECOLOGICAL ECONOMICS 135.  24 2.855 
JOURNAL OF ECONOMETRICS 136.  24 1.710 
QUANTITATIVE FINANCE 137.  24 0.824 
INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW 138.  24 1.162 
WORLD DEVELOPMENT 139.  24 1,527 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH  140.  

24 2.038 

SOCIETY & NATURAL RESOURCES 141.  24 1.09 
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS 142.  24 0.321 
ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS 143.  23 3.926 
ECOLOGICAL ECONOMICS 144.  23 2.855 
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH 
SOCIETY 

145.  
23 0.989 

JOURNAL OF FINANCE 146.  23 4.333 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH 

147.  
22 2.038 

ECOLOGICAL ECONOMICS 148.  22 2.855 
INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW 149.  22 1.849 
JOURNAL OF ECONOMICS DYNAMICS & CONTROL 150.  22 1.210 
QUARTELY JOURNAL OF ECONOMICS 151.  22 5.278 
JOURNAL OF DEVELOPMENT 152.  22 2.353 
VALUE IN HEALTH 153.  21 2.191 
JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 154.  21 1.270 
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL 
CHANGE 

155.  
21 2,106 

JOURNAL OF SERVICE RESEARCH 156.  21 2.714 
JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS 157.  21 2.086 
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                                                                                                                             (conclusão) 
 

Nome do Periódico N° de 
ordem 

N° de 
citações 

FI 
JCR 

JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 158.  21 1.270 
MANAGEMENT SCIENCE 159.  21 1.859 
RESEARCH POLICY 160.  21 2.850 
JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES 161.  21 0.32 
ECOLOGICAL ECONOMICS 162.  21 2.855 
WORLD DEVELOPMENT 163.  21 1,527 
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 164.  20 3.367 
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND 
REGIONAL RESEARCH 165.  

20 1.543 

ECOLOGICAL ECONOMICS 166.  20 2.855 
JOURNAL OF ECONOMETRICS 167.  20 1.710 
WORLD DEVELOPMENT 168.  20 1,527 
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 169.  20 1.649 
ILL-POSED VARIATIONAL PROBLEMS AND 
REGULARIZATION TECHNIQUES  170.  

20 … 

EUROPEAN JOURNAL O 
F OPERATION RESEARCH 

171.  
20 2.038 

ECONOMETRICA 172.  20 3.823 
WORLD DEVELOPMENT 173.  20 1,527 
WORLD DEVELOPMENT 174.  20 1,527 
JOURNAL OF ECONOMIC THEORY 175.  20 0.275 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 176.  20 2.353 
OPERATIONS RESEARCH 177.  20 1.786 

   Fontes: CAPES, WoS, 2013a; JCR, 2012. 
 (coleta de dados realizada na primeira quinzena de set./2013). 
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APÊNDICE F - Lista de periódicos que publicaram artigos de 
Administração no período de 2006 a 2012  

        FI x N° total de citações dos artigos ≥ 20 
 

  
Nome do Periódico 

N° de 
ordem  

N° de 
citações  

FI 
JCR 

ENERGY ECONOMICS 1.  55 2,538 
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 2.  49 5,608 
FUTURES 3.  46 1,111 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 4.  44 2,353 
JOURNAL OF FORECASTING 5.  36 0,769 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE 6.  32 0,858 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 7.  30 1,424 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING  8.  28 1,424 
ENERGY ECONOMICS 9.  27 2,538 
INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW 10.  26 1,849 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 11.  26 2,353 
MARKETING SCIENCE 12.  25 2,36 
JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS 13.  24 2,086 
JOURNAL OF SERVICE RESEARCH 14.  23 2,714 
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 15.  23 3,367 
WORLD DEVELOPMENT 16.  22 1,527 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS  17.  21 2,353 
WORLD DEVELOPMENT  18.  21 1.527 
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE 19.  21 2,106 
CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS  20.  20 0,951 
RESEARCH POLICY  21.  20 2,850 
WORLD DEVELOPMENT 22.  20 1,527 
AMERICAN ECONOMIC REVIEW 23.  19 2,69 
GAMES AND ECONOIMIC BEHAVIOR 24.  18 1,00 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT 25.  18 2.200 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & 
PRODUCTION MANAGEMENT 

26.  18 1.252 

ORGANIZATION   27.  17 2.356 
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 28.  17 3,602 
ORGANIZATION SCIENCE 29.  17 3.351 
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE 30.  17 2,106 
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 31.  16 5,608 
LONG RANGE PLANNING 32.  16 3.667 
ORGANIZATION STUDIES 33.  16 2,190 
APPLIED ECONOMICS 34.  16 0.437 
SCIENCE AND PUBLIC POLICY 35.  15 0.983 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT 

36.  15 0.792 

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT 

37.  15 0.792 

SERVICE INDUSTRIES JOURNAL 38.  15 1.017 
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 39.  14 4.26 
JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS 40.  14 0.28 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & 
PRODUCTION MANAGEMENT 

41.  14 1.252 

WORLD DEVELOPMENT  42.  13 1.527 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 43.  13 2.353 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & 
PRODUCTION MANAGEMENT 

44.  13 1.252 
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                                                                                                                      (conclusão) 
  

Nome do Periódico 
N° de 
ordem  

N° de 
citações  

FI 
JCR 

JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES  45. 12 4.26 
WORLD DEVELOPMENT 46. 12 1.527 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH 47. 12 1.484 
DEVELOPMENT AND CHANGE 48. 12 1.560 
ENERGY ECONOMICS 49. 12 2.538 
JOURNAL OF SERVICES MARKETING 50. 12 0.659 
WORLD DEVELOPMENT 51. 12 1.527 
WORLD DEVELOPMENT 52. 12 1.527 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSIINESS 
EXCELLENCE 

53. 12 0.894 

DECISION SCIENCES 54. 12 1.484 
WORLD DEVELOPMENT 55. 11 1.527 
EMERGING MARKETS REVIEW 56. 11 1.167 
ENERGY ECONOMICS 57. 11 2.538 
JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS 58. 11 2.086 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT 59. 11 1.686 
JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS 60. 11 0.28 
MANAGEMENT DECISION 61. 11 3.787 
SERVICE INDUSTRIES JOURNAL 62. 11 1.017 
CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS   63. 11 0.951 
DEVELOPMENT AND CHANGE   64. 11 1.560 
CANADIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES-REVUE 
CANADIENNE D ETUDES DU DEVELOPPEMENT  

65. 10 0.138 

INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 66. 10 1.424 
WORLD DEVELOPMENT  67. 10 1.527 
Fontes: CAPES, WoS, 2014b; JCR, 2012. 



 
 

 

133 

 

APÊNDICE G - Lista de número de artigos de Administ ração 
 Publicados por ano – 1998 a 2012 

 
 

 

Ano N° de artigos 

2012 217 

2011 187 

2009 156 

2008 140 

2007 65 

2006 40 

2005 42 

2004 50 

2003 40 

2002 36 

2001 27 

2000 32 

1999 34 

1998 27 

    Fonte: CAPES, WoS, 2014b;  
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ANEXO A - Ilustração do Portal de Periódicos da Cap es 
 

 

 
Fonte: CAPES, WoS, 2013a. 
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ANEXO B - Base de Dados Web of Science utilizada para  

a pesquisa e coleta de dados 

 

 
Fonte: CAPES, WoS, 2013a. 

 

ANEXO C - Página com o resultado de artigos da Admi nistração 

 após refinamento  por áreas de pesquisa 

 
Fonte: CAPES, WoS, 2013a. 

 




