Indicadores JCR, SNIP, SJR e
Google Scholar

Brasília, 12 de maio de 2016

Valdir Fernandes
Lucas Resende Salviano

Comparando os indicadores

O que é medido

Como é medido
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Comparando os indicadores
Google Scholar
Útil para

JCR

Comparar diretamente periódicos
referentes a uma mesma área do
conhecimento.

SNIP

SJR

Comparar diretamente periódicos
referentes a diferentes áreas do
conhecimento.

Vantagem

Aplica-se a grupos
de cientistas, tais
como
departamentos,
universidades,
países.

Indicador
bibliométrico mais
amplamente
utilizado.

Considera a
frequência de
citação da área de
conhecimento.

Elimina
manipulação: para
aumentar seu valor
é preciso publicar
em periódicos com
maior prestígio.

Desvantagem

Pode ser
manipulado por
meio de autocitações.

Afetado por
políticas editoriais.

Comparado ao JCR,
tende a diminuir as
diferenças entre os
periódicos.

Comparado ao JCR,
tende a aumentar
as diferenças entre
os periódicos.

Journal Citation Report (JCR)

Journal Citation Report (JCR)
Fator de Impacto (FI) de um periódico em um determinado ano representa a média de citações
recebidas pelos artigos nele publicados nos dois anos anteriores.
O FI de um periódico em um determinado ano Y é calculado da seguinte forma:

Para exemplificar o cálculo do FI, vamos considerar que uma revista A publicou 50 artigos em 2014 e 65
artigos em 2015 e que esses artigos foram citados 400 vezes em 2016. Então, o FI da revista A no ano de
2016 é igual a

Journal Citation Report (JCR)

Journal: Energy & Environmental Science

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)
É a razão entre o número médio de citações por artigo (semelhante ao FI, mas com uma janela de
publicação de 3 anos) e o potencial de citação de uma determinada área do conhecimento.
O SNIP de um periódico em um determinado ano Y é calculado da seguinte forma:

Dois periódicos das áreas de conhecimento A e B podem ter números médios de citação por artigo
muito distantes e valores de SNIP muito próximos.

Revista

Nº médio de
citação por artigo

Potencial de
citação da área

SNIP

A

1,6

0,4

4,0

B

12,6

3,0

4,2

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

Potencial de citação da área

Scimago Journal Rank (SJR)

www.scimagojr.com

Scimago Journal Rank (SJR)

Scimago Journal Rank (SJR)

Scimago Journal Rank (SJR)
Baseado na transferência de prestígio de uma revista para outra, por meio das referências que uma
revista faz a outras e a ela mesma, considerando os artigos publicados nos 3 anos anteriores.
O prestígio SJR de uma revista i é calculado da seguinte maneira:

Onde
d = constante (normalmente igual a 0,85)
e = constante (normalmente igual a 0,10)
Cji = número de vezes em que a revista i é citada pela revista j

Arti = número de artigos publicados na revista i
N = número de revistas
Cj = número de citações realizadas pela revista j

Scimago Journal Rank (SJR)
Baseado na transferência de prestígio de uma revista para outra, por meio das referências que uma
revista faz a outras e a ela mesma, considerando os artigos publicados nos 3 anos anteriores.
O prestígio SJR de uma revista i é calculado da seguinte maneira:

Onde
d = constante (normalmente igual a 0,85) **
e = constante (normalmente igual a 0,10) **
Cji = número de vezes em que a revista i é citada pela revista j

Arti = número de artigos publicados na revista i
N = número de revistas
Cj = número de citações realizadas pela revista j

**Utilizadas para atribuir pesos diferentes às contribuições das publicações (popularidade) e das citações (prestígio).

Scimago Journal Rank (SJR)
Baseado na transferência de prestígio de uma revista para outra, por meio das referências que uma
revista faz a outras e a ela mesma, considerando os artigos publicados nos 3 anos anteriores.
O prestígio SJR de uma revista i é calculado da seguinte maneira:

O primeiro e o segundo termos da equação representam o prestígio mínimo da revista i e
dependem apenas do número de revistas considerado e do número de publicações dessas
revistas, haja vista que d e e são constantes.

Scimago Journal Rank (SJR)
Baseado na transferência de prestígio de uma revista para outra, por meio das referências que uma
revista faz a outras e a ela mesma, considerando os artigos publicados nos 3 anos anteriores.
O prestígio SJR de uma revista i é calculado da seguinte maneira:

O terceiro termo da equação representa a contribuição do prestígio transferido por meio das citações
realizadas pelas outras revistas e por ela mesma. O fator destacado em amarelo foi introduzido para
garantir a convergência do processo iterativo.

Scimago Journal Rank (SJR)
Baseado na transferência de prestígio de uma revista para outra, por meio das referências que uma
revista faz a outras e a ela mesma, considerando os artigos publicados nos 3 anos anteriores.
O prestígio SJR de uma revista i é calculado da seguinte maneira:

Finalmente, o quarto termo representa a contribuição do prestígio das revistas que não fazem
referência a nenhuma outra revista (Dangling Nodes). A fim de assegurar a convergência do processo
iterativo, o prestígio dessas revistas é distribuído entre as demais, proporcionalmente ao número de
artigos publicados por cada uma delas.

Scimago Journal Rank (SJR)
Para exemplificar o cálculo do SJR, vamos considerar um universo de três revistas (A, B e C). As caixas
representam os artigos publicados nos 3 anos anteriores e as setas as citações desses artigos no ano
corrente. Para simplificar o cálculo, vamos admitir que não há auto citações e nem revistas que não
fazem referência a nenhuma outra (Dangling Nodes).
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Scimago Journal Rank (SJR)
O prestígio SJR da revista A então é calculado da seguinte maneira:
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Scimago Journal Rank (SJR)
Substituindo os valores, temos para a revista A:

O prestígio SJR das revistas B e C é calculado de maneira equivalente. Para simplificar os cálculos, vamos
admitir SJR = 1 como valor inicial para do prestígio de cada revista. Como o cálculo do SJR é um processo
iterativo convergente, o valor inicial do prestígio de cada revista não influencia o resultado final, apenas
no número de interações.
Os cálculos são repetidos utilizando-se os valores de SJR A, SJRB e SJRC obtidos na etapa anterior até que a
diferença entre os valores do SJR obtidos na etapa n e aqueles obtidos na etapa anterior (n – 1) sejam
menores do que um valor pré-definido.

Scimago Journal Rank (SJR)
Índice h5: refere-se ao maior número h de um autor (ou grupo de autores) em que h artigos mais citados
tenham sido citados pelo menos h vezes nos últimos 5 anos.
Mediana h5: representa a mediana do conjunto formado pelos números de citações dos artigos que
compõe o índice h5.
Revista A

Nº de citações nos
últimos 5 anos

Artigo 1

3

Artigo 2

4

Artigo 3

5

Revista B
Artigo 1

Nº de citações nos
últimos 5 anos
10

Artigo 2

12

Artigo 3

14

Índice h5

Mediana h5

3

4

Índice h5

Mediana h5

3

12

Google Scholar

scholar.google.com

Google Scholar

Google Scholar
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