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Introdução



Algumas questões...

★ Por que damos atenção somente a publicações e citações?

★ Que outros elementos podem ser importantes para a avaliação 

do impacto?

★ Por que o acesso a metadados e citações não é gratuito? Por 

que os dados estão tão dispersos?

★ Por que são os fornecedores quem desenvolvem as métricas? 

Por que não a própria comunidade?

★ Por que o sistema de recompensa acadêmica não está 

evoluindo?



Aspectos a considerar...

★ Crescimento do acesso aberto, ciência aberta

★ Diversas fontes de informação similares relevantes para 

pesquisadores, financiadores, universidades (publicações, 

citações, patentes, bolsas, etc.)

★ Dados não acessíveis devido a interesses comerciais e 

estratégias de monopolização de dados

★ Empresas voltadas a serviços para o ecossistema acadêmico

★ Crescente interesse institucional em análises mais amplas e 

complexas



O que é Dimensions?



O que é Dimensions? 

• Nova base de dados de pesquisa, lançada em 2018

• Fornece uma visão mais ampla de todo o ciclo de vida da 

pesquisa – antes e além de publicações e citações

• Democratização dos dados – fomento a inovação em métricas, 

no sistema de recompensa acadêmica e mais

• Digital Science (Altmetric, Figshare, Readcube...) 

• Envolveu >100 instituições de pesquisa, universidades, agências 

de fomento, editores 



O que há em Dimensions? 



O que há em Dimensions? 

★ > 103 milhões de registros de publicações

★ > 4 milhões de subsídios = 1,6 trilhão de dólares!

★ 39 milhões de patentes

★ 497.000 ensaios clínicos

★ 433 mil documentos de políticas públicas

★ Mais de 1 bilhão de links entre esses elementos



• ~100 milhões de registros 

de metadados de artigos 

de periódicos, preprints, 

livros, capítulos de livros

• Metadados e citações 

derivados de várias 

fontes

• Enriquecimento de 

metadados com texto 

completo indexado

• Identificação do tipo de 

documento por Machine

Learning

De onde vêm os dados? Metadados



• 60M de artigos em texto 

completo de >100 editores

• Texto completo indexado 

com tópicos identificados por 

Machine Learning

• Classificação de campo no 

nível do artigo (não do 

periódico)

• Citações do texto completo

• Links para financiamentos, 

publicações, ensaios e 

patentes relacionados

De onde vêm os dados? Publicações



• Financiamento de projetos

• 4,5 milhões de projetos de 

346 financiadores no mundo 

todo

• US $1,6 trilhão em 

financiamento global

• Relação direta com agências 

financiadoras

• Inclui dados do CNPq, 

CAPES, FAPESP e FAPERJ

De onde vêm os dados? Financiamento



• EUA

• WIPO

• Alemanha

• Canadá

• Reino Unido

• Austrália

• França

• Hong Kong

• Russia

• China (em breve)

De onde vêm os dados? Patentes



• ClinicalTrials.gov

• EU-CTR

• UMIN-CTR

• SRCTN

• ANZCTR

• CHICTR

• NTR

• GCTR

• CTRI

• CRIS

De onde vêm os dados? Ensaios clínicos



• Organização Mundial da Saúde

• Banco Mundial

• FAO/ONU

• Imprensa das Academias Nacionais

• Centros de controle e prevenção de 

doenças

• Publicações da União Europeia

• Governo do Reino Unido

• National Bureau of Economic Research

• Economic Policy Institute

• Instituto Igarapé

De onde vêm os dados? Políticas



Curadoria de dados 

Clinical

trials

Policy docs
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Publications

Categorization

Concept

extraction

Reference extraction
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Researchers
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References

Metrics

Institution identification

Researcher

disambiguation



873M links

Links entre os dados em Dimensions

4.9M
bolsas

$1.6 trilhão em 
subsídios

430K
Políticas 
públicas

139K links

350K links 497k
Ensaios 
clínicos

39M
patentes

320M links

8M
Artigos com 

Altmetric 
Attention Score

~103m
Publicações
metadados 
melhorados

de 60M



Métricas disponíveis em Dimensions

ARTIGOS

Citações: Ocorrências de uma publicação ou patente citada por outra publicação

Altmetria: Menções on-line em mídias sociais, blogs, notícias, políticas, wikipedia

RCR (Relative citation Ratio): Calcula a influência de um artigo usando sua rede 

de co-citação para normalizar no campo o número de citações que recebeu

FCR (Field Citation Ratio): Compara as citações de um artigo com artigos de 

idade e área temática semelhante

Altamente citado: Indicador de alta citação - normalizado por área temática, 

idade e ano de publicação

Citações recentes: Citações recebidas por um artigo nos últimos dois anos



Métricas disponíveis em Dimensions

PERIÓDICOS

ACR (Annual Citation Rate): Número médio de citações recebidas em um ano, 

para artigos publicados anteriormente

SNIP / SJR: Métricas de periódico normalizadas por campo, calculadas pelo 

CWTS e Scimago Research Group

AUTOR (em breve)

Índice H: Métrica de autor que mede o impacto na produtividade e na citação das 

publicações de um pesquisador



Desenvolvimento de métricas

★ Digital Science não cria métricas, apenas fornece os dados

★ Dados de publicações e citações disponíveis para uso da 

comunidade de pesquisa

★ Permite desenvolver novas métricas e indicadores 

★ Exemplo: RCR (Relative Citation Ratio)

★ Exemplo: PGI (Publications per Active Grant)

★ Exemplo: Redes de colaboração internacional





PGI 

(Publications per 

Grant Indicator)



Análise de 

redes de 

colaboração

(Artes e 

Humanidades)



Acesso e indexação



Para ser “indexado” em Dimensions

Um resultado de 

pesquisa com...

Um identificador único 

(DOI, PubmedID, 

ArxivID...)

Captura em 

Dimensions



Acesso ao Dimensions

★ Acesso gratuito a registros de publicações e citações

★ Interface web – http://app.dimensions.ai

★ Badges* - http://badges.dimensions.ai

★ API* - https://figshare.com/articles/Dimensions_Metrics_API_Documentation/5783694

★ Links para artigos em acesso aberto 

★ Download 500 resultados

★ Permite criar uma conta para salvar buscas e exportar resultados

★ Link com perfil no ORCID

* para uso não-comercial

http://app.dimensions.ai/
http://badges.dimensions.ai/
https://figshare.com/articles/Dimensions_Metrics_API_Documentation/5783694


Acesso ao Dimensions

★ Acesso por assinatura 

★ Dados de financiamento, patentes, ensaios clínicos, políticas públicas

★ Relatórios de análise customizados

★ Download >5.000 resultados

★ Links para artigos em bases de dados assinadas pela instituição

★ Permite criar uma conta para salvar buscas e exportar resultados

★ Link com perfil no ORCID



Explorando a plataforma 

Dimensions

http://app.dimensions.ai

http://app.dimensions.ai/


http://app.dimensions.ai

Login: abec1dimensions@altmetric.com

Senha: abec1@dimensions

(1-5)

(válido até 20/09/2019)

http://app.dimensions.ai/


Casos de uso para editores 

de periódicos



• Aumentar a visibilidade do seu conteúdo

• Apresentar dados de citação do artigo usando selos 

Dimensions

• Avaliar o desempenho do periódico

• Identificar potenciais revisores, autores ou conselho editorial

• Identificar possíveis conflitos de interesse entre colaboradores e 

instituições

• Usar dados de financiamento como indicador de pesquisas 

futuras 

Benefícios para editores



• Verificar presença de artigos na base de dados

• Usar identificador único para os artigos (DOI)

• Solicitar análise de DOIs:

– https://www.dimensions.ai/contact-us/

Aumentar a visibilidade do periódico

https://www.dimensions.ai/contact-us/


• Incorpore selo Dimensions ao site do periódico, para mostrar 

citações seus artigos receberam

• Clicando no selo, os usuários podem explorar os dados de 

citação

• Também pode usar dados da API Dimensions para criar seus 

próprios aplicativos

• https://badge.dimensions.ai/

Selos Dimensions

https://badge.dimensions.ai/


Análises e comparações



• Está indexado em Dimensions?

• Possui quantos artigos?

• Datas de publicação

• Principais autores

• Áreas temáticas

• Citações recebidas / Altmetria

Seu periódico
Quais são os impactos e resultados alcançados pelas 
pesquisas publicadas em seu periódico?



• Use os filtros:

– Fields of research = sua área

– Location – Research Organization = Brazil

• Painel “Analytical views”

– Source titles

– Publishers

Análise comparativa
Como seu periódico se compara a outros 

semelhantes a nível local, regional e global, 

em relação a publicações, citações e 

atenção online?



• Abstract search

– Copie e cole um resumo de artigo na caixa de busca

• Painel “Analytical views” 

– Researchers

– Verificar possíveis conflitos de interesse (coautores, instituição, 

publicações)

Autores e revisores Quem são e onde estão os potenciais autores e 
revisores em sua área de publicação?



• Grants

• Use os filtros:

– Active year = 2020-2024

– Location – Research Organization = Brazil

• Painel “Analytical views”

– Research categories > Heatmap

– Funders

– Organizations

Financiamento O nível de financiamento em sua área de publicação 

está estável, aumentando ou diminuindo? De onde 

vem o financiamento?



• Use o filtro “Researcher”

• Publications

– Order by: citations / altmetric score

• Painel “Analytical Views” > Overview 

– Publications

– Citations

– Altmetric Attention Score

Avaliando autores

Como posso ajudar os autores a entender o valor 

único de sua expertise em um contexto global?



Obrigada!

E-mail: aandreafg@gmail.com

Redes sociais: http://about.me/andreafg


