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Entenda as métricas 
para analisar o 
desempenho dos 
periódicos: 
tradicionais vs
alternativas
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Acompanhe o debate global pelas hashtags:

#PeerReviewWeek2018

#PeerRevWk18

Semana anual da revisão por pares!





The Oscar goes to...



“Os editores de periódicos estão 
convidando cada vez mais revisores, 

mas as taxas de aceitação e conclusão 
das revisões estão em declínio”.



Considerações iniciais

Indicadores tradicionais 
(Journal Impact Factor)

Métricas alternativas
(Web & Social Media 
Impact Factor for 
Journals)



Considerações 
iniciais

Durante muito 

tempo só havia uma 

única métrica de 

avaliação do 

impacto da 

ciência...





Alperin, Juan Pablo (2014): World scaled by number of documents in Web of Science 2011 by 

Authors Living There. figshare. Figure. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.953177.v2

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.953177.v2


Alperin, Juan Pablo (2018): World scaled by number of documents with authors from each country in 

Web of Science: 2016. figshare. Figure. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7064771.v1

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7064771.v1


Críticas oriundas das mais diversas áreas de 

pesquisa, questionam alguns critérios adotados 

na escolha dos periódicos

O sistema de comunicação científica internacional 

é bastante imperfeito e o acesso a trabalhos 

varia consideravelmente = questionável a 

atitude de mensurar algo apenas pelas 

citações

Há uma barreira linguística que muitas vezes 

separa os cientistas de determinadas publicações 

indexadas, de onde são colhidas as citações

(Velho, 2000)



Visões equivocadas, literatura científica 

produzida pelos países periféricos não indexada, 

ou seja, cobertura incompleta da produção 

científica

Alguns vícios de origem nas avaliações da 

ciência por meio de índices como o SCI

Centralidade da avaliação de impacto no 

periódico científico 

(Velho, 2000)

Necessidade de inclusão de outros produtos 

e atores do sistema de comunicação 

científica na avaliação de impacto



Web Impact

Factor
Journal

Impact

Factor
Social Media 

Impact Factor

Presença Web do periódico; 

seu cálculo envolve a 

quantidade e relação entre: 

links e weblinks.

Presença Web Social do 

periódico; seu cálculo envolve 

aspectos de visibilidade e 

interações em mídias sociais.

Centrado em uma 

coleção; 

Avalia o 

periódico na 

coleção; 

Seu cálculo 

envolve: produção

vs citação

Indicadores tradicionais 
(Journal Impact Factor)

Métricas alternativas (Web & 
Social Media Impact Factor for 
Journals)



Indicadores tradicionais 
(Journal Impact
Factor)



Uma forma de avaliar a qualidade de uma 
publicação consiste em verificar o nível de 
interesse dos outros pela pesquisa.

O método bibliométrico mais simples (e 
recorrente) para obter esta medida se dá 
por meio da quantidade de citações 
dessa pesquisa na bibliografia ulterior

As diferenças na contagem de citações 
entre fontes de dados são devidas a 
diferentes coberturas (título e datas) do 
banco de dados (Scopus ou Web of Science).

Utilizado para os cálculos  de Fator de 
Impacto (Journal Impact Factor)



Journal impact factor: Mede quantas vezes um 
artigo foi citado em relação ao total de 
artigos publicados em um periódico em um 
período de dois anos, no ano em curso. 

5-year Journal impact factor: número médio de 
vezes que os artigos de um periódico publicado 
nos últimos cinco anos têm sido citados no ano 
no Journal Citation Reports (JCR). É calculado 
dividindo o número de citações no ano JCR 
pelo número total de artigos publicados nos 
cinco anos anteriores. 





SNIP – Source Normalized Impact per Paper: 
Mede o impacto de citações contextualizadas 
por revistas ponderando citações com base 
no número total de citações em um campo 
de assunto. 

Ajuda a fazer comparações entre periódicos em 
diferentes áreas de assunto. Número total de 
citações referente a uma área de pesquisa.

É derivado da contagem de citações de um 
periódico por artigo e dividindo-o pelo 
potencial de citação em seu campo de 
assunto.





SJR – SCImago Journal Rank: Métrica de 
prestígio baseada na reputação do 
periódico, o que resulta em maior valor da 
citação.

Considera tanto o número de citações 
recebidas por um periódico quanto a 
importância ou prestígio dos periódicos de 
onde provêm tais citações.

Número médio de citações ponderadas 
recebidas durante um ano selecionado por 
documento publicado naquele periódico 
durante os três anos anteriores





Google Scholar Metrics – Resume citações 
recentes de muitas publicações. Permite 
navegar nas 100 melhores publicações em vários 
idiomas, ordenadas por suas métricas de h-index 
e h-mediana de cinco anos. 

Permite explorar publicações em áreas de 
pesquisa de seu interesse e “Subcategorias”.

A navegação por área de pesquisa ainda 
está disponível apenas para publicações em 
inglês. Você pode, é claro, procurar publicações 
específicas em todos os idiomas com palavras em 
seus títulos. 





ResearchGate lidera os outros sites de redes 
acadêmicas como Academia.edu e Mendeley, 
fornecendo várias interfaces centradas no usuário 
para o público científico. 

Em nível de periódico, o ResearchGate exibe o 
fator de impacto atual de periódicos e 
outros indicadores cienciométricos.

Calculado usando os dados do ResearchGate e é 
baseado na contagem média de citações do 
trabalho publicado na revista. 

“Os dados utilizados no cálculo podem não ser 
exaustivos”.

Journal Impact



https://www.researchgate.net/journal/issn-issn_abr_revista





Thelwall M, Kousha K. ResearchGate versus Google Scholar: which finds more early 

citations? Scientometrics, 2017;112:1125–1131. 



Métricas alternativas 
(Web Impact Factor) 

Imagem: https://goo.gl/wZS5Cb

https://goo.gl/wZS5Cb


A webometria teria uma relação bem 
próxima da bibliometria, uma vez que “os 
documentos web – textos ou multimídia – não 
deixam de ser informação registrada e 
armazenada, mesmo que em servidores web” 
(Thelwall, 2003, p.3)

Assim também como da cientometria, 
tendo em vista que muitas atividades 
acadêmicas e científicas são cada vez mais 
apoiadas por recursos da web (Vanti, 2011).

“Sitações”: citações entre sites



(Shintaku, 2017)



Pode ser calculado:
• O tamanho médio de uma página 

expressado em bytes;
• O número médio de links por página
• A densidade média por link. 

Elementos a serem considerados: 
• A Uniform Resource Locators – URL
• O título e as palavras-chave
• O tipo de home page, 
• O domínio
• O tamanho e o número de links



Indicadores:

• Tamanho: calculado pela soma de todas as 
páginas que fazem parte de um mesmo 
domínio (importante para determinação do 
ranking de páginas)

• Visibilidade: nº de links recebidos pelo 
sítio analisado (- auto-links). 
Luminosidade: permite medir o grau de 
conectividade (outlinks externos)

• Densidade: mostra o quanto um grupo se 
relaciona entre si em determinado espaço.

• Fator de impacto web (FIW): mede o 
grau de atratividade do sítio



É similar ao fator de impacto para 
periódicos científicos, considera-se como 
Fator de Impacto Web (FIW) a soma 
do número de links contidos em 
páginas Web externas e internas de 
determinado país ou site dividido pelo 
número de páginas encontradas 
nesse país ou site da Web em um dado 
momento.

Serve para medir e comparar a 
atratividade e influência que possam 

alcançar distintos espaços na Web



Tem sido recorrente em análises de impacto de 
sites institucionais (Países; Governos; Empresas; 
Centros de Pesquisa; Universidades, etc);

Fonte: http://www.webometrics.info/en

http://www.webometrics.info/en


Recentemente tem sido pensado para 
periódicos

Podem ser utilizadas para verificar a 
visibilidade e as relações dos 
periódicos e seus artigos com todo o 
ambiente web, por meio dos seus links 
e compreender seu tamanho, visibilidade, 
luminosidade e popularidade(nº de 
visitas).

Calculo do Fator Web de Revistas: 
verificar se os inlinks são provenientes de 
outras revistas (‘sitações’) ou de redes e 
mídias sociais (altmetria).

(Shintaku, 2017)



(Shintaku, 2017)



Imagem: https://goo.gl/wZS5Cb

Métricas alternativas 
(Social Media Impact

Factor) 

https://goo.gl/wZS5Cb




Estudos métricos de mídias sociais podem ser 
definidos como o uso de dados webmétricos
para mensurar a influência digital e o 
engajamento.

Podem fornecer dados da mediação da 
informação sobre acesso e uso de recursos 
em ambientes digitais

O monitoramento dessas ações serve para
avaliar como elas impactam ou são impactadas 
por ações de marketing (ou análise de crises) 
de organizações, marcas, produtos



A influência digital é o ponto central da 
mensuração de mídias sociais. 

Pode ser medida através de:

• Métricas básicas (relacionadas às 
visitas recebidas e a relação entre o 
trafego no website e o conteúdo);

• Avançadas (audiência, engajamento: 
atenção e interação, fidelização, 
influência, dentre outras).

Qual a influência digital da sua revista?



May 25, 2018





A prática rotineira de avaliação do fator de 
impacto dos periódicos para determinar onde 
submeter um manuscrito tem sido combinada 
com o impacto social da revista na relação 
que o periódico estabelece com a 
comunidade científica e com o público. 

Métricas de mídias sociais atuam nesse sentido 
na aferição do social media impact fator de 
um periódico e podem auxiliar na gestão 
da presença web de perfis online que 
revistas mantêm em mídias como Twitter e 
Facebook.

Araújo (2018b)



Algumas pesquisas...

Imagem: http://blogs.oregonstate.edu

http://blogs.oregonstate.edu/








The journal’s TIF was calculated based on the 
number of retweets per original relevant 
tweet. This is similar to a JIF in that retweets 
are comparable to citations and the original 

tweet parallels a journal article. 



O objetivo do estudo foi avaliar o impacto de 
plataformas de mídia social sobre o fator de 

impacto de revistas de urologia e pediatria que 
publicam em urologia pediátrica, e avaliar a 

conscientização dos pais sobre urologia 
pediátrica nas mídias sociais.

• Fator de impacto das revistas (JCR);
• Presença das revistas nas mídias sociais;
• Comportamento dos pais quanto ao uso de mídias 

sociais e na busca de informações sobre urologia 
pediátrica.



• Limitações do estudo (metodologia; 
amostragem; análise de difícil correlação 
- não deve ser vista como causalidade)

Apesar das limitações, destaca-se um ponto 
importante sobre o envolvimento do 

urologista pediátrico nas mídias sociais: “se 
estamos ou não envolvidos nas mídias 

sociais os pais de nossos pacientes estão 
prestando atenção e devemos também!”





Ambientes privilegiados para obtenção de 
dados sobre a influência digital, os blogs 
e as mídias sociais estão cada vez mais 
presentes em todos os níveis e segmentos da 
sociedade e o mesmo serve para a ciência.

Métricas e indicadores: 
(i) indicador de visibilidade: capacidade de 
alcance do conteúdo exposto, sendo uma 
medida relacionada à audiência, tamanho do 
público atingido, volume e frequência. Quantas 
são alcançadas? 
Pode ser medida pelo número de seguidores 
ou fãs que a página da revista obtém.

Araújo (2018)



(ii) indicador de influência: autoridade 
de quem publica. 
Essa medida tem o objetivo de indicar “o 
quanto o periódico ou seus artigos, tem 
influência sobre o público, e mesmo o papel 
de determinados usuários/influenciadores na 
audiência e formação de opinião de um grupo”. 
Quem é alcançado?

Pode ser representada, por exemplo, pelo
crescimento do número de fãs e 
seguidores da página do periódico.

Araújo (2015; 2018)



O Scientific Eletronic Library Online –
SciELO (2014), sobre critérios, política e 
procedimentos para a admissão e a 
permanência de periódicos científicos:

aponta a agregação de um “indicador
de influência e presença dos artigos na 
Web” de “desempenho de cada periódico, 
medido com base nas referências 
recebidas por artigo nas redes sociais, é 
avaliado, sempre que possível, em conjunto 
com os periódicos da mesma área”.

Araújo (2015)



(iii) O engajamento: mede o quanto o 
conteúdo obtém de entrosamento e 
interação do público e com o público.

Pode ser visto como uma audiência com 
qualidade uma vez que indica uma ‘reação’ do 
usuário frente ao conteúdo.

O número de vezes que um artigo é curtido 
e “compartilhado, os comentários e as 
recomendações de leitura que recebe, são
exemplos de medidas de engajamento”

Araújo (2018)



(iv) o índice de reputação é construído e 
percebido na comunicação digital a partir da
combinação dos indicadores anteriores uma 
vez que a reputação é um valor atribuído na 
percepção combinada de impressões. 

Trata-se de um atributo de confiança 
adquirida a partir da performance associada 
a uma boa visibidade, reconhecimento, 
capacidade de influência e de engajamento.

Araújo (2018)



(v) as métricas de conversão, que 
medem resultados e eventos 
relevantes, geralmente baseadas em 
metas

As visitas que o website do periódico
ou determinado artigo recebe 
originadas de pesquisas realizadas no 
Google podem ser consideradas de 
conversão de pesquisa

Araújo (2018)







Fanpage Karma: https://www.fanpagekarma.com/
Dashboard

https://www.fanpagekarma.com/




Figura 2. Imagens com maior 

engajamento 

Figura 3. Vídeos com maior 

engajamento 

Figura 4. Textos com maior 

engajamento 
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Gráfico 3. Índice de desempenho de página das revistas

Fonte: dados da pesquisa (2017)



As redes sociais acrescentam “novas 
camadas de métricas de impacto da 
pesquisa”, maneira “muito mais 
dinâmica”;

Compartilhamentos de artigos nas redes, 
comentários e a medição do número de 
acessos são algumas dessas chamadas 
“novas camadas métricas”’ para se avaliar 
o impacto de um trabalho, indo mais 
além da tradicional contagem de 
citações e do Fator de Impacto.



A visibilidade tem sido cada vez mais moeda 
corrente para análises da presença online 
e dos impactos sociais que ela gera, sobre 
tudo na ampliação do debate acadêmico e na 
popularização de textos científicos a 
públicos não especializados

As estruturas web podem indicam o “peso” de 
assuntos, áreas de conhecimento na internet

Mídias sociais têm sido espaços recorrentes 
para atividades de pesquisa e seus impactos na 
comunicação científica têm feito surgir novas 
métricas

Considerações
Finais 



Para gestores, editores e equipe editorial é 
necessário um planejamento para 
acompanhamento dessas novas métricas, 
O Marketing científico digital tem sido apontado 
como um bom caminho.

Revistas do grupo Taylor & Francis tem 
adotado a figura do “Social Media Editor”

Abordagens dos estudos cibermétricos de 
cunho webométrico (com análise dos links) e 
de métricas de mídias sociais (de influência 
e engajamento) podem complementar os 
indicadores tradicionais de citação na 
análise de periódicos
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