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Introdução



O JCR é a ferramenta de inteligência da análise das revistas que captura os dados de citação originados da Web of 
Science Core Collection, para ajudá-lo a entender a performance de uma revista ao longo do tempo com total 
transparência, para identificar o que faz uma revista ser influente e de valor.

• Veja o Fator de Impacto da revista e outras métricas.

• Dados representam um período de tempo: a edição de 2019 
reflete as citações recebidas em 2018.

• Todas as revistas no  JCR são originadas de dois índices:

̶ Science Citation Index Expanded (Ciências)

̶ Social Sciences Citation Index (Ciências Sociais)

• JCR captura os dados de tendência de citações para mais de 
11.800  revistas de mais de 25 milhões de referencias citadas
indexadas todos os anos. 

• Citações são originadas de todos os índices da Coleção Principal da 
Web of Science. 

O que é o JCR?



Quem usa o JCR?
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Cientistas da Informação
• Entender as redes de 

publicação da pesquisa

• Tabelas de dados de citações
recebidas/Citações feitas

• Arquivo completo de dados

Pesquisadores
• Encontrar os periódicos mais

influentes de sua área

• Decidir sobre submissão de 
manuscritos

• Acompanhar a contribuição
de artigos para a performance 
da revista

• Informação de Open Access

Bibliotecários
• Gerenciar coleções

• Suporte a pesquisadores

• Acompanhar as contribuições
de sua unidade e da 
instituição

• Informação de Open Access

Editores
• Acompanhar a performance 

da publicação

• Comparar Revistas

• Perfil de citações de 
documentos individuais

• Contribuições Regionais e 
Institucionais

Todos que tenham interesse na comunicação acadêmica
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Lembrando: Como o fator de impacto é calculado?

2015 2016 2017 2018 2019

3.5



Atualização dos dados



2019 Detalhes da edição*
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*2019 release of 2018 data

11.877 
revistas

283 novas
revistas

276 adicionadas
em 2018

236 
categorias

totais

229 
categorias

únicas

81 países
5 continentes

Média
9.35% no 
aumento

do JIF
vs. 10% em 2018

17 títulos
retirados
10 auto-citação

6 stacking

1 outro

Três novas categorias de áreas:

• Quantum Science & 
Technology (Science Citation 
Index Expanded): 14 revistas

• Development Studies (Social 
Sciences Citation Index): 41 
revistas

• Regional & Urban Planning 
(Social Sciences Citation Index): 
39 revistas

64%: revistas com Fator
de Impacto crescente

90%: categorias com 
elevação do Fator de 
Impacto agregado

17 em 2019 vs. 20 
retirados em 2018
• 10 auto-citação
• 6 stacking

Editorial Expression of 
Concern atualizado,  
adicionado em
clarivate.com

https://clarivate.com/products/journal-citation-reports/jcr-editorial-expression-concern/


O que há de novidade?



Em 2018, lançamos uma nova página de perfil da revista, totalmente redesenhada

Transparência de Dados e Inteligência na análise das revistas

Métricas adicionais e informação contextual prove insights e valor além do JIF, 
assim permitindo um uso mais adequado e confiável do JCR.

Valida o cálculo do  JIF e prove um claro entendimento da qualidade dos artigos e 
o interrelacionamento entre o artigo e a revista

Identifica a contribuição relativa dos diferentes tipos de documentos ao JIF; Veja
o número/tipo dos itens que mais influenciam no valor do JIF

Melhor entendimento do contexto, regiões, e instituições que fazem uma revista
ser mais influente e visualize a atividade de citações de uma revista

PÁGINA DE PERFIL DA REVISTA 
REDESENHADA

TRANSPARÊNCIA

NOVOS DADOS DE CITAÇÃO E 
INDICADORES

INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
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Estamos continuamente melhorando
a Página do Perfil da Revista

Veja o rank de percentil da Revista na
categoria por ano do JCR

Detalhamento dos “itens não citados” de 
uma revista por artigo e revisões

Veja os dados das Citações e Bibliografias da 
Revista, indicadores chave e gráfico das 

tendências das métricas



A página inicial
permite que os
usuários
busquem por 
uma revista
específica, lista
de revistas ou
categorias, ou
acessem os seus
relatórios
customizados



13

Página do Perfil da 
Revista

Veja o Fator de 
Impacto da revista
e o perfil do 
Impacto
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Transparência
do Cálculo do 
Fator de 
Impacto (JIF)

Transparency around Journal Impact 
Factor (JIF) Calculation



Veja métricas e 
indicadores
chave para o 
Periódico



Veja os que 
mais
contribuíram
para a revista –
organizações e 
países



Treinamento & 
Suporte

JCR LibGuide
http://clarivate.libguides.com/jcr

YouTube playlist

Knowledge Base and Support

http://clarivate.libguides.com/jcr
https://www.youtube.com/watch?v=s7iYvsw4QBc&list=PLM1kuGdwRdGnkuPNk9xw6xZUdi7iwDxAW
https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Obrigada

deborah.dias@clarivate.com
monica.silveira@clarivate.com


