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RESUMO 

 

 

 A avaliação da qualidade de bases de periódicos científicos é de extrema importância 

para os sistemas educacionais e de pesquisas, visto que, a partir dela, podem-se realizar ações 

que resultem na formação de pessoas e instituições qualificadas para atender às necessidades de 

empreendimentos públicos e privados. As linhas de ações mais conhecidas são: Avaliação de 

cursos de pós-graduação; Investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior, 

dentre outras. A autora propôs uma metodologia única para a classificação de eficiência de 

periódicos de várias áreas do conhecimento, onde usou como ferramenta á Análise Envoltória de 

Dados (DEA) e base de dados de periódicos do SCImago. Outra contribuição da autora para a 

avaliação das áreas de conhecimento foi a criação de três indicadores: Indicador de 

Representatividade (R); Indicador do Prestígio das Publicações Brasileiras na Área (P); e, 

Indicador de Associação da Eficiência das Revistas no Qualis (E). Esses indicadores serviram 

para comparar a base de qualificação Qualis/CAPES em relação à base de qualificação 

internacional SCImago. Obtivemos que, em geral, existe uma baixa representatividade de 

publicações brasileiras que estão avaliadas no Qualis/CAPES em relação a quantidade de 

periódicos existentes na base SCImago. Por outro lado, a eficiência média dos periódicos 

avaliados no Qualis/CAPES é, na maioria das áreas, superior a eficiência média da área 

correspondente na base SCImago, indicando que existe uma boa seletividade por parte dos 

pesquisadores destas áreas com relação a eficiência do periódico. Finalmente, a análise do 

indicador E sugere que não existe uma associação entre o ranking de qualidade dos periódicos  

proposto pelo Qualis/CAPES e a eficiência em termos de Produto/Custo dos periódicos. 

Palavras-chave: SCImago; Eficiência; Ranking; Qualis.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 The assessment of the quality of journal databases is extremely important to education 

and research systems, since from it one may take actions that result in higher qualified people 

and institutions to attend the demand of the private and public sectors. The most common actions 

are: evaluation of graduate programs, application of financial resources for human resources 

qualification in the country and abroad, among others. The author proposes a unique 

methodology for the classification of the efficiency of journals in many areas of knowledge, 

where the data envelopment analysis (DEA) was applied to the journals in the SCImago 

database. Another contribution of this work was the proposal of three indicators: 

representativeness indicator (R); prestigious indicator of the Brazilian publications per area (P); 

and the efficiency association indicator of the journals in the Qualis/CAPES system (E). These 

indicators were used to compare Qualis/CAPES database and the SCImago database. Our 

analysis show that, in general, there exists a low representativeness of the Brazilian publications 

evaluated at the Qualis/CAPES with respect to number of journals in the SCImago database. On 

the other hand, the mean efficiency of the journals evaluated in the Qualis/CAPES is, in most 

areas, higher than the mean efficiency of the corresponding area in the SCImago database, 

suggesting that Brazilian researches in those areas have a good selectivity in what refers to the 

journal efficiency. Finally, the analysis of the E indicator suggests that there is no association 

between the Qualis/CAPES journal ranking and the journal Product/Cost efficiency.  

Keywords: SCImago; Efficiency; Ranking; Qualis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Há um grande déficit de propostas de metodologias únicas para avaliação das bases de 

qualificação de periódicos na literatura. Possivelmente, esse déficit está associado à dificuldade 

de se ter parâmetros iguais em áreas diversas do conhecimento. Dessa forma, na literatura atual, 

o processo de avaliação das bases de qualificação é, na maioria das vezes, relacionado a uma 

única área de estudo, ou seja, se compara uma base em relação à outra no campo de estudo. É 

difícil comparar a qualidade de uma publicação na matemática, por exemplo, em relação à 

humanas ou na área de saúde. 

 O trabalho propõe uma metodologia única para a classificação de eficiência de periódicos 

científicos. Para tanto, optou-se por avaliar os periódicos da base internacional SCImago, e 

dentre estes aqueles que também constam na base de avaliação nacional Qualis/CAPES. Desta 

forma, as questões que este trabalho responde são: Qual a representatividade internacional das 

publicações de pesquisadores brasileiros em relação a abrangência dos periódicos do SCImago 

que constam no Qualis/CAPES? Em termos comparativos, como está a eficiência média dos 

veículos de publicação utilizados pelos pesquisadores brasileiros nas diversas áreas? Os 

conceitos Qualis/CAPES dos periódicos nacionais tem alguma associação com a eficiência dos 

periódicos? O ponto de partida desta análise ocorre em verificar os passos realizados na 

literatura especializada no que tange a avaliação das bases de periódicos. Particularmente, é 

importante observar a metodologia aplicada e a abrangência da avaliação, ou seja, até que ponto 

é possível analisar áreas do conhecimento diferentes dentro da mesma metodologia proposta.   

 

 

1.1. O Estado da Arte 

 

Os principais trabalhos existentes na literatura sobre avaliação de bases de qualificação são: 

 

 Inferring missing citations: A quantitative multi-criteria ranking of all journals 

  in economics. Autores: COMBES e LINNEMER, 2010 

 The journal core of economics. Autor: DIAMOND, 1989 
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 Qualis as a measuring stick for research output in economics. Autor: 

GUIMARÃES, 2011 

 Measuring economic journals citation efficiency: A Data Envelopment Analysis 

Approach. Autores: HALKOS e TZEREMES, 2011 

 Towards a consolidation of worldwide journal ranking – A classification 

using tandom forests and aggregate rating via data envelopment analysis. 

Autores: TÜSELMANN, SINKOVICS e PISHCHULOV, 2015 

 Ranking Taiwanese magagement jornals: A case study. Autores: KAO, LIN, 

et al., 2008 

 

 A dificuldade de medir o impacto de uma publicação é apresentada logo no início do 

trabalho de Guimarães (2011), por exemplo: qual o artigo que foi lido no mundo pela maioria 

dos pesquisadores e o quanto este artigo foi influente nas suas pesquisas. Porém, seguindo o 

trabalho de Krapf (2010), Guimarães (2011) afirma que as variações no ranking de periódicos 

não ocorrem de forma considerável, mesmo ocorrendo uma mudança do método aplicado. O 

trabalho de Guimarães (2011) faz o ranking dos pesquisadores e dos departamentos na área de 

economia para os brasileiros usando duas referências de medidas: o Qualis e o método proposto 

por Combes e Linnemer (2010).  

 O Qualis é uma medida que não tem um padrão, dependendo da área muda-se a forma de 

avaliação. Em particular, em economia, área que é realizado o estudo de Guimarães (2011), 

pode-se dizer que há um núcleo de referência, ou seja, alguns periódicos são eleitos como os 

principais da área e, ao núcleo, pertencem os níveis melhores de avaliação. Enquanto que o 

método de Combes e Linnemer (2010) segue um ranking de 304 periódicos retirados da 

Thomson Reuters (JCR). O índice combina um índice da área de especialização normalizado, 

com o índice h baseado no Google Scholar Citations. Em um segundo momento, o índice é 

calculado para 898 periódicos que não estão listados no JCR. Estima-se, então, um modelo de 

regressão múltipla, sendo o índice combinado explicado pelos scores dos autores (pesquisadores) 

e por suas citações no Google Scholar Citations. É possível classificar qualquer pesquisador ou 

departamento seguindo a equação de regressão. Guimarães (2011) verifica exatamente que o 

Qualis/CAPES não é um bom método de medida da qualidade dos pesquisadores brasileiro em 

relação ao método de Combes e Linnemer (2010). O método aplicado nesta dissertação não se 

diferencia muito em relação ao que se faz na literatura especializada. Visto que o procedimento 
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estabelece uma base de referência para calcular um índice de desempenho, eficiência ou 

qualidade, e o mesmo é usado para comparar a base do Qualis/CAPES.  

 O índice de referência usado na dissertação será um índice de eficiência e a metodologia 

adotada será a Análise envoltória de dados – DEA (DE MELLO, MEZA, et al., 2005). Na 

literatura, pode-se citar o trabalho de Halkos e Tzeremes (2011) que aplica o método DEA para 

avaliar 229 periódicos, novamente, da área de economia. Os periódicos são classificados em 4 

categorias (A-D) baseadas no nível de eficiência. O resultado é comparado para 27 periódicos 

elencados no artigo clássico de Diamond (1989), os quais ficaram conhecidos como núcleo dos 

periódicos de economia. O modelo do DEA proposto no trabalho de Halkos e Tzeremes (2011) 

apresenta dois outputs e um input. Os outputs captam o efeito de citação de duas bases, a Scopus 

e o Índice de Citação de Ciências Sociais (SSCI), e o input reflete o número de volumes dos 

jornais. A metodologia do DEA aplicada em Halkos e Tzeremes (2011) é baseada em um 

modelo de bootstrap (BOGETOFT e OTTO, 2011). A estatística usada no modelo serve para 

escolher entre um modelo de retorno constante de escala ou variável. 

 Um segundo trabalho, Tüselmann, Sinkovics e Pishchulov (2015), faz uso das florestas 

aleatórias, uma ferramenta de classificação, e da analise envoltória de dados para construir um 

ranking dos periódicos na área de administração e negócios, como também, uma avaliação da 

posição relativa dos periódicos nas áreas de pesquisa operacional, ciências da administração, 

produção e administração de operações. Há um destaque a razão do surgimento de vários 

indicadores, e consequentemente, uma ordenação dos periódicos avaliados. O fato econômico da 

rápida lucratividade obtida sobre a inteligência da informação em termos globais e os ganhos 

obtidos com uma academia baseada em gift economy (trocas acadêmicas). Um ponto que leva ao 

questionamento da qualidade dos artigos. 

 Tüselmann, Sinkovics e Pishchulov (2015) apresentam uma revisão dos trabalhos usados 

para construção de rankings de periódicos, como também, classificam os métodos usados para 

construção do ranking em objetivos, subjetivos e híbridos. Os métodos objetivos são 

caracterizados pelo uso dos dados de citação, enquanto que os métodos subjetivos são baseados 

em opiniões de especialistas, redes de pesquisadores, instituições ou sociedades que são 

motivadas pela necessidade da tomada de decisão na disciplina em particular.   

  Os trabalhos baseados em DEA para análise de ranking de periódicos, segundo 

Tüselmann, Sinkovics e Pishchulov (2015), são dois: Halkos e Tzeremes (2011) e Kao, Lin, et 

al., (2008).  Apesar da aplicação do DEA, no trabalho de Kao, Lin, et al., (2008) não ser uma 

DEA clássico, por não ser construído de forma a usar a relação de input e output (ou seja, não há 



   Capítulo 1                                                                                                                                                     Introdução 

 

 

14 

 

em princípio uma fronteira de produção), o modelo apresentado faz uso do princípio de 

estabelecer uma ordenação com base na escolha de pesos para diferentes indicadores através de 

um modelo de programação linear.    

 Dessa forma, pode-se dizer que a avaliação do sistema Qualis/CAPES e o uso de modelos 

de ordenação de periódicos já é algo iniciado na literatura. Porém, a literatura não estabelece um 

ponto final na discussão, seja pela escolha do método para avaliação de ordenação de periódicos, 

ou seja, pela não validade do sistema Qualis/CAPES.        

  

 

 

1.2. Justificativa 

  

 O uso das bases de referência de periódicos é de suma importância para decisões por 

parte dos governos, financiamento e incentivos aos pesquisadores. A dificuldade de avaliar todas 

as áreas de um sistema de classificação como o Qualis/CAPES, por si só, justifica a análise a ser 

realizada nesta dissertação. Uma metodologia única que possibilite comparar as diferentes áreas 

do conhecimento em relação a uma base de referência internacional permite identificar as áreas 

mais distantes da pesquisa internacional e consequentemente indicar novos direcionamentos. 

 O uso do DEA se justifica pela possibilidade de gerar indicadores baseados em 

multicritérios, seja, pelo sistema de variáveis de inputs ou outputs. Outra vantagem da aplicação 

do DEA é que não é necessário estabelecer a relação funcional entre as variáveis. Neste sentido, 

o modelo DEA é considerado um modelo não paramétrico. 

 

1.3. Os Objetivos  

 

 

 O objetivo principal deste trabalho é avaliar em termos de representatividade, prestígio e 

eficiência a qualidade dos periódicos presentes no Sistema Qualis/CAPES em relação aos 

periódicos da base internacional SCImago. 

 Serão objetivos específicos:  

 Revisão bibliográfica das disciplinas de bibliometria e cienciometria; 

 Propor uma metodologia única para as áreas de Conhecimento do Sistema 

Qualis/CAPES usando a técnica da Análise Envoltória de Dados (DEA); 
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 Proposta de um modelo de avaliação de eficiência com base no DEA que permita 

a criação de um indicador de eficiência para os periódicos da base SCImago;  

 Proposta de um conjunto de indicadores para avaliação da base Qualis/CAPES 

por área, em relação a sua representatividade, prestígio e fator de associação da 

eficiência;  

 Uma apresentação dos principais resultados para algumas áreas. 

 

 

 

1.4. Estrutura da dissertação 

 
 O presente trabalho foi dividido em cinco capítulos. O primeiro trata-se desta introdução, 

com apresentação do estado da arte, justificativa e objetivos. 

 No capítulo seguinte, a revisão bibliográfica é feita. A revisão abrange a apresentação das 

disciplinas conhecidas como: bibliometria e cienciometria; uma revisão do método de análise 

envoltória de dados complementa o capítulo. 

 No terceiro capítulo, serão apresentadas as relações entre as áreas de estudo das bases 

SCImago e Qualis/CAPES. Um fluxo metodológico será apresentado para ajudar no 

entendimento dos passos necessários para obtenção dos quatro indicadores elaborados no 

presente trabalho. O primeiro indicador é obtido com uso da análise envoltória de dados na base 

SCImago, os outros três indicadores são obtidos através de uma base reduzida de periódicos 

comuns às duas bases. 

 No quarto capítulo, é apresentada a análise dos resultados de uma forma geral e para 

cinco áreas de estudo selecionadas pela autora: Engenharia III; Matemática / Probabilidade e 

Estatística; Economia; Saúde; e Humanas. 

 No último capítulo, têm-se a conclusão dos principais resultados e a indicação de 

trabalhos futuros.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Bibliometria e Cienciometria 

 
É de extrema importância a difusão do conhecimento científico, seja por congressos, 

livros, revistas, etc. Porém, com o aumento das publicações científicas surgiram algumas 

dificuldades em verificar a história da Ciência, como por exemplo: numerosos acontecimentos 

não-correlacionados a um padrão coerente, identificar papers clássicos, identificar 

acontecimentos cruciais dentro do desenvolvimento de um campo, identificar o descendente de 

um desenvolvimento, rastrear a frequência com que um acontecimento influencia 

acontecimentos posteriores.  Dessas dificuldades, surgiu a necessidade de quantificar os 

processos de publicações, onde o termo publicação entende-se como qualquer registro em 

formato permanente e disponível para uso comum. A disciplina responsável pela quantificação 

dos processos de comunicação científica é chamada de Bibliometria. (FONSECA ORG., 1986) 

(FERREIRA, 2010) 

 A Bibliometria surgiu no século XX, porém, entre a metade do século XV e início do 

século XIX já havia relatos no Manuel Du Bibliophile ou, traité du choix dês livres, de métodos 

estatísticos e matemáticos para mapear informações a partir de registros bibliográficos de 

documentos. Os historiadores franceses consideram Paul Otlet como o criador da Bibliometria, 

já os autores de origem anglo-saxônica atribuíram a Alan Pritchard a criação da Bibliometria. 

(VANTI, 2002) 

O historiográfico foi um termo criado pelo Institute for Scientific Information (ISI) – 

atual Web of Science – que consiste em demonstrar graficamente os dados de citações. Dessa 

forma, seria possível resolver as dificuldades anteriormente encontradas relacionadas à difusão 

do conhecimento científico. Se dois diagramas (um com relatos históricos e outro considerando 

citações relacionadas à mesma história) coincidissem de forma significativa, poder-se-ia concluir 

que os dados de citações eram úteis para escrever a história da Ciência. Em 1960, Dr. Gordon 

Allen diagramou as relações entre as citações sobre coloração de ácido nucléico e a enviou para 

Eugene Garfield. Foi nesse momento que Garfield analisou o diagrama e formulou a hipótese de 

que na maioria dos casos as relações entre citações poderiam escrever a história de um campo da 

Ciência. Essa hipótese foi consolidada posteriormente em discussões com: Bernal, Price, Leake, 

e Shryock.  (FONSECA ORG., 1986)  
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 Garfield, Sher e Torpier (1964) fizeram um relatório com uma tentativa de investigar a 

fundo as correlações que poderiam existir entre a análise histórica das descobertas-chave do 

DNA e uma análise similar derivada de dados de citações que cobrem estas mesmas descobertas. 

Deste modo, a investigação constituiu numa comparação exploratória de dois métodos de 

caracterização da história: (1) Análise Subjetiva Convencional ou tradicional; (2) Análise 

Citacional ou Bibliográfica Objetiva. Neste relatório concluiu-se que há uma dependência entre 

padrões de citações e dados históricos.  

 No que diz respeito às Leis da Bibliometria, existem três Leis básicas: A Lei de Lotka 

(Lei produtividade dos autores); A Lei de Zipf (Lei do Mínimo Esforço); e a Lei de Bradford 

(Lei da Dispersão). (VANTI, 2002) 

 A Lei de Lotka, formulada em 1926, refere-se ao cálculo da produtividade de autores 

com relação à quantidade publicada de artigos científicos, ou seja, segundo essa hipótese, dentro 

de uma especialidade científica, quanto mais se publica, mais fácil torna-se gerar uma maior 

quantidade de publicações e os pesquisadores que publicam resultados mais atraentes ganham 

mais acesso a recursos que vão melhorar suas pesquisas e ganharão mais reconhecimento. 

(FERREIRA, 2010)  

Esse estudo, da produtividade dos autores, originou-se entre os anos de 1909 e 1916, 

quando Lokta fez uma contagem dos autores presentes no Chemical Abstracts e observou que 

uma abrangente proporção da literatura científica é publicada por uma pequena quantidade de 

autores, contrapondo-se, uma grande quantidade de autores produz a mesma quantidade de 

publicações científicas do menor grupo de autores. A partir desta observação, formulou a lei do 

Inverso do Quadrado: Num dado período de tempo, o número de autores que produzem n artigos 

é igual a 
 

   do número de cientistas que escrevem um (1) artigo. (ARAÚJO, 2006) (GUEDES e 

BORSCHIVER, 2005) 

A  Tabela 2-1 mostra claramente a definição da Lei de Lokta, observou-se que dos 744 

autores que publicaram artigos no Periódico Pesquisa Operacional no ano de 2000 a 2014, 

seiscentos e dois (602) autores produziram seiscentos e dois artigos, ou seja, cada autor produziu 

apenas um artigo, T, e um pequeno grupo de cento e quarenta e dois autores (142) produziram 

501 artigos. A Tabela 2-1 mostra a relação da Lei de Lokta por meio de duas Leis: A Lei do 

Inverso do Quadrado (
 

   ) e A Lei do Inverso do Cubo (
 

   ). Observou-se que a Lei do Inverso 

Cubo mostrou-se mais aplicável para mostrar a relação da Lei de Lokta. Segundo a Lei do 

Inverso Cubo, para seiscentos e dois autores que publicaram no Periódico Pesquisa Operacional 
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(2000-2014), 12,5% deveriam publicar dois artigos, ou seja, 75 autores devem ter publicado 2 

artigos no periódico. O resultado da Lei é bastante próximo do resultado que foi encontrado no 

Periódico – oitenta e um autores publicaram dois artigos. 

 

 

Tabela 2-1- Lei de Lokta aplicada ao Periódico Pesquisa Operacional no ano de 2000 a 2014. 

N° de 

artigos(n)  

N° de 

Autor(n) 

 

  
 T*

 

   
 

  
 T*

 

   

1 602 100,000%  100,000%  

2 81 25,000% 151 12,500% 75 

3 25 11,111% 67 3,704% 22 

4 9 6,250% 38 1,563% 9 

5 9 4,000% 24 0,800% 5 

6 3 2,778% 17 0,463% 3 

7 4 2,041% 12 0,292% 2 

8 3 1,563% 9 0,195% 1 

9 1 1,235% 7 0,137% 1 

10 1 1,000% 6 0,100% 1 

13 2 0,592% 4 0,046% 0 

15 1 0,444% 3 0,030% 0 

17 1 0,346% 2 0,020% 0 

18 2 0,309% 2 0,017% 0 

Total  744     

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados obtidos no Periódico Pesquisa Operacional. 

 

 Outra lei Bibliométrica é a Lei de Zipf, de 1935, que busca medir a frequência do 

aparecimento das palavras em vários textos com o intuito de gerar uma lista ordenada que 

contenha os termos de uma determinada disciplina ou assunto.  

Zipf descobriu que num texto em particular suficientemente longo, a palavra mais 

utilizada tinha uma frequência de aproximadamente 26500, a centésima mais utilizada aparecia 

no texto duzentas e cinqüenta e seis (256) vezes e a duocentésima aparecia cento e trinta e três 

(133) vezes. Dessas relações Zipf concluiu que a posição de uma palavra multiplicada (r) por sua 

frequência (f) era igual a uma constante (k), que no exemplo observado por Zipf foi de 

aproximadamente vinte e seis mil e quinhentos (26500). (ARAÚJO, 2006) 
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Primeira Lei de Zipf 

        
 

 

A Lei de Zipf também é chamada de Lei do Mínimo Esforço porque observou-se que as 

palavras mais curtas são mais citadas nos textos científicos, já as mais longas são menos citadas, 

pois, as mais longas são difíceis de absorver. Dessa forma, verificou-se como exemplo as 

palavras DNA e Ácido desoxirribonucléico, onde o termo DNA é abundantemente empregado 

nos textos científicos, contra o termo Ácido desoxirribonucléico, que por ser uma palavra longa é 

de difícil absorção. (SANTOS e KOBASHI, 2009)  (Ferreira apud Meadows, 2010) 

 A Lei de Bradford, de 1948, baseia-se na determinação do núcleo e as áreas de dispersão 

sobre um determinado assunto num mesmo conjunto de revistas. Ela mostra que numa coleção 

de periódicos de um determinado campo de estudo, existe um núcleo menor de periódicos que é 

relacionado de maneira próxima ao assunto e um núcleo maior de periódicos relacionado de 

maneira distante. A partir dessa informação, verifica-se que o número de periódicos vai 

aumentando em cada zona, porém, a produtividade diminui, ou seja, o núcleo tem um número 

muito pequeno de periódicos e uma quantidade imensa de artigos publicados (alta 

produtividade), já as outras zonas têm um número maior de periódicos e uma quantidade menor 

de artigos publicados (baixa produtividade).  

(VANTI, 2002) (ARAÚJO, 2006) 

 Segue uma ilustração da aplicação da Lei de Bradford onde usa-se a base de dados da 

SCImago do ano de 2013 e a área escolhida foi: Decision Sciences e a sub-área foi: Management 

Science and Operations Research: 

 Verifica-se na Tabela 2-2 grupos de periódicos para a determinada área e sub-área de 

estudo, onde a participação de cada grupo com relação ao número de artigos é respectivamente: 

32,22%, 33,16% e 34,62%. Apesar da participação dos grupos ser similar, o número de 

periódicos difere muito. No primeiro grupo, que é o núcleo, têm-se oito periódicos que foram 

responsáveis pela publicação de três mil e doze artigos no ano de 2013. Observa-se que o núcleo 

é bastante produtivo enquanto os outros grupos vão diminuindo a produtividade.  O Multiplicador 

de Bradford mede a razão do número de periódicos em qualquer grupo pelo número de 

periódicos do grupo antecedente e à medida que o número de grupos for aumentando o 
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Multiplicador de Bradford diminuirá, ou seja, nessa ilustração usaram-se três grupos, porém 

quanto maior o número de grupos, o valor do multiplicador tende a diminuir. (ARAÚJO, 2006)  

 

Tabela 2-2 - Classificação do núcleo maior e dos núcleos menores dos periódicos que abrangem a área Decision 

Sciences (Management Science and Operations Research). 

Grupos 

Número de 

Periódicos 

(2013) 

Número 

de Artigos 

(2013) 

Multiplicador 

de Bradford 
Participação 

Núcleo 8 3012 

 

32,22% 

Segundo Grupo 20 3099 2,5 33,16% 

Terceiro Grupo 123 3236 6,15 34,62% 

  151 9347   100% 
    Fonte: Elaboração Própria com base nos dados da SCImago. 

  

 O gráfico da Figura 2-1 mostra a Dispersão dos periódicos que abrangem a área: Decision 

Sciences e sub-área: Management Science and Operations Research.  

 

 

Figura 2-1 - Gráfico de Dispersão dos periódicos que abrangem a área Decision Sciences (Management 

Science and Operations Research) 

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados da SCImago. 
 

 A Tabela 2-3 mostra os nomes dos periódicos que mais produziram na área: Decision 

Sciences e sub-área: Management Science and Operations Research no ano de 2013, segundo a 

base de dados SCImago. 
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 De um modo geral, essas três Leis citadas acima foram um marco importante na 

disciplina Bibliometria, onde cada Lei abrange um foco de estudo: A Lei de Lotka tem como 

foco os autores; A lei de Zipf tem como foco as palavras; A Lei de Bardford tem como foco os 

periódicos. 

Tabela 2-3 - Periódicos pertencentes ao núcleo 

Periódicos Pertencentes ao Núcleo 

International Journal of Production Research 

European Journal of Operational Research 

International Journal of Production Economics 

International Conference on Management Science and Engineering - Annual Conference 

Proceedings 

Journal of Optimization Theory and Applications 

Computers and Operations Research 

Annals of Operations Research 

Journal of Global Optimization 
     Fonte: Elaboração Própria com base nos dados da SCImago. 

  

 A Bibliometria é uma das disciplinas que permite a medição com o intuito de avaliar a 

ciência e os fluxos da informação. Porém existem outras disciplinas capazes de alcançar esses 

objetivos, como é o caso da Cienciometria (Cientometria). 

 Spinak (1998) listou as possibilidades de aplicação dos métodos usados pela Bibliometria 

e Cienciometria: 

 

 - Identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em uma área; 

 - Estimar a cobertura das revistas secundárias; 

 - Identificar os usuários em uma disciplina; 

 - Identificar autores e tendências em uma área; 

 - Medir a utilidade dos serviços de disseminação seletiva de informação; 

 - Prever as tendências de publicação; 

 - Identificar as revistas do núcleo de cada disciplina; 

 - Formular políticas de aquisição de orçamento; 

 - Adaptar políticas de descarte de publicação; 

- Estudar a dispersão e a obsolescência da literatura científica; 

- Projetar normas para uniformização; 

- Projetar processos automáticos de indexação, classificação e confecção de resumos; 

- Prever a produtividade de editores, autores individuais, organizações e países. 
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A disciplina Cienciometria surgiu na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) e Europa Oriental. Os autores precursores foram Dobrov e Karennoi. (VANTI, 2002) 

Segundo (MACIAS - CHAPULA APUD TAGUE - SUTCLIFFE, 1998): 

 

 “Cienciometria é o estudo dos aspectos quantitativos da ciência 

enquanto uma disciplina ou atividade econômica. A Cienciometria é um 

segmento da sociologia da ciência, sendo aplicada no desenvolvimento 

de políticas científicas. Envolve estudos quantitativos das atividades 

científicas, incluindo a publicação e, portanto, sobrepondo-se à 

Bibliometria.” 

 

Do ponto de vista dos autores (SANTOS e KOBASHI, 2009): 

 

“A Cienciometria preocupa-se com a dinâmica da ciência, como 

atividade social, tendo como objetos de análise a produção, a circulação 

e o consumo da produção científica.” 

 

A análise feita por métodos Bibliométricos e Cienciométricos é muito importante para a 

tomada de decisões referentes à distribuições de recursos financeiros por parte  das organizações 

governamentais e internacionais, agências de fomento e instituições de pesquisa e ensino. Além 

de analisar o desempenho comparativo entre as nações, entre outras análises. 

A Tabela 2-4, adaptada de (MACIAS - CHAPULA APUD MCGRATH, 1998), mostra as 

principais diferenças entre Bibliometria e Cienciometria. 

  

Tabela 2-4 - Tipologia para definição e classificação da bibliometria e cienciometria 

Tipologia Bibliometria Cienciometria 

Objetos de 

Estudo 

Livros, documentos, 

revistas, artigos, autores, 

usuários. 

Disciplinas, assunto, áreas, campos. 

Variáveis Número de empréstimos e 

de citações, frequência de 

extensão de frases,etc. 

Fatores que diferenciam as subdisciplinas. 

Revistas, autores, documentos. Como os 

cientistas se comunicam. 
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Tipologia Bibliometria Cienciometria 

Métodos Ranking, frequência, 

distribuição. 

Análise de conjunto e de correspondência. 

Objetivos Alocar recursos: tempo, 

dinheiro, etc. 

Identificar domínios de interesse. Onde os 

assuntos estão concentrados. Compreender como 

e quando os cientistas se comunicam. 

Fonte: Adaptado de McGrath (apud Macias-Chapula, 1998) 

 

 Além da Bibliometria e da Cienciometria existe outra disciplina mais atual que atua no 

estudo da medição de informações relacionadas à Ciência e o fluxo de informações: A 

Informetria. Essa disciplina não será foco desse estudo. Segundo (MACIAS - CHAPULA APUD 

TAGUE - SUTCLIFFE, 1998): 

“A Informetria é o estudo dos aspectos quantitativos da informação em 

qualquer formato, e não apenas registros catalográficos ou 

bibliografias, referentes a qualquer grupo social, e não apenas aos 

cientistas. A Informetria pode incorporar, utilizar e ampliar os muitos 

estudos de avaliação da informação que estão fora dos limites tanto da 

Bibliometria como da Cienciometria. 

 Atualmente, cientistas têm destacado a área Webometria, que segundo (VANTI, 2002) é 

um subcampo e aplica técnicas Bibliométricas e Cienciométricas para medir a informação 

disponível na Web. Para (VANTI, 2002), a Webometria é uma disciplina que tem como 

objetivos principais: avaliar o sucesso de determinados sítios na World Wide Web (WWW) e 

detectar a presença de países, instituições e pesquisadores na rede e melhorar a eficiência dos 

motores de busca na recuperação das informações. 

 

2.2 Principais Indicadores  

 
Segundo Spinak (1998), a ciência se comporta como um sistema de produção de 

informação na forma de publicações. Assim, a ciência é como uma empresa com insumos e 

resultados, onde a medição destes insumos e resultados é a base dos indicadores científicos. As 
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metodologias aceitas internacionalmente para a elaboração dos indicadores são resumidas em 

três manuais: Manual de Frascati, Manual de Oslo e Manual de Canberra. Os três manuais 

medem os insumos e os resultados econômicos, assim como os resultados tecnológicos das 

pesquisas desenvolvidas.  

Ainda seguindo Snipak (1998) os principais indicadores usados na Cienciometria podem 

ser classificados em dois grandes grupos: 

 Indicadores de publicação: medem a quantidade e associação das 

publicações científicas; 

  Indicadores de citação: medem a quantidade e associação das vinculações 

e relações entre publicações científicas. 

As análises dos indicadores podem ser feitas em micro, média ou macro medidas. Sendo 

assim, pode-se ter análises relacionadas apenas a periódicos, a determinadas áreas de estudo, às 

instituições, ou até mesmo a países. As medidas ainda podem representar índices simples, 

ponderados ou relativos.   

A seguir têm-se a explicação dos indicadores usados na Análise do presente trabalho. 

2.2.1 – SCImago Journal & Country Rank (SJR) 

 

O Indicador SJR é uma medida do impacto, influência ou “prestígio” dos periódicos 

indexados à base de dados Scopus, onde expressa o número médio de citações ponderadas 

recebidas no ano escolhido pelos documentos publicados nas revistas, nos três anos anteriores. 

(SJR - SCImago Journal & Country Rank, 2014)   

 Segundo os autores González-Pereira, B.; Bote, V.P.G.; Anegón, F.M.  (2009), este 

indicador é conhecido por medir o “prestígio do periódico”, pois no seu cálculo se estabelecem 

ponderações diferentes para as citações de acordo com a influência científica do periódico. O 

cálculo do indicador é dividido em duas fases: 

(1) O cálculo do SJR prestígio – uma medida dependente do tamanho que reflete o 

prestígio global do periódico; 

(2) A normalização desta medida para dar uma métrica independente do tamanho, o 

indicador SJR, que pode ser usado para comparar periódicos. 
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Na fase (1), é atribuído o mesmo valor inicial para cada periódico: 
 

 
, onde   é o 

número do periódico no banco de dados; isto corresponde a um prestígio inicial. Em seguida, o 

procedimento iterativo inicia-se; assim, a cada iteração atribuem-se novos valores de prestígio a 

cada revista de acordo com três critérios: 

a) Um valor de prestígio mínimo pelo simples fator do periódico ser incluído na base 

de dados; 

b) Um prestígio dado pelo número de artigos incluídos na base de dados; 

c) Um prestígio dado pelo número e importância das citações recebidas por outros 

periódicos. 

 

A fórmula utilizada para este cálculo é a seguinte: 

      
       

 
   

    
     

 
   

         
     

  

 

   

    
    

     
 
   

       

    

  

(1)                        (2)                                                (3) 

 

Onde: 

      – é  SCImago Journal Rank (SJR) do periódico  . 

   - Referências do periódico   para o periódico  . 

   - Número de referências do periódico  . 

  - Constante = 0,9. 

  – Constante = 0,0999. 

  = número de periódicos na base de dados. 

     - número de itens básicos (artigos, revisões (reviews) e textos de conferências) do 

periódico  . 

Os pesos da quantidade de prestígio na fórmula acima representados por   e   são 

constantes que ponderam a quantidade de prestígio que é recebido por meio de publicações e 
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citações, respectivamente. A primeira parte da fórmula que inclui os componentes (1) e (2) 

representam 10% do valor do prestígio de um periódico. Já o componente (3) corresponde a 90% 

do valor do prestígio.  Analisando o terceiro componente tem-se:  

O fator: 

      
     

  

 

   

    

Representa o prestígio transferido para o periódico   através das citações recebidas dos 

outros periódicos. As citações são ponderadas pelo prestígio atribuído a cada jornal em iterações 

prévias dividido pelo total de referências em um determinado ano. Por fim, inclui-se um Fator de 

Correção (CF) para captar as perdas do valor do prestígio das citações restantes em cada 

iteração. O Fator de Correção é dado por: 

    
              

     
 
   

 
    

     

  

 

 

 Onde o denominador corresponde à quantidade de prestígio distribuído através da citação 

nos últimos três anos, e o numerador é a quantidade de prestígio disponível para ser distribuído, 

ou seja, uma unidade menos o prestígio acumulado pelos “nós de pendentes” - (danling nodes). 

O termo 

    
     

 
   

       

    

 

 

distribui o prestígio acumulado pelas revistas que não citar outros periódicos (chamados de “nós 

pendentes”, porque eles não estão ligados a qualquer outro nó na rede) na proporção do número 

total de itens básicos (artigos, resumos e textos de conferências) na base de dados. 

 

 A métrica do Prestígio SJR (PSJR) calculado na fase 1 é dependente do tamanho das 

publicações dos periódicos, dessa forma, não é indicado para comparações entre periódicos, visto 

que as revistas com maiores publicações tendem a ter maiores prestígios. 
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 Na fase (2), o Prestígio recebido pela revista na fase (1) é normalizado pelo número de 

itens básicos (artigos, resumos e textos de conferências), representada pela seguinte fórmula: 

  

     
     

    
 

 

 O valor do      representa um prestígio médio do periódico em relação aos seus artigos.  

 Outro índice que mede o impacto de um periódico e é bastante conhecido é o Fator de 

Impacto – JCR da base Web of Science (antigo ISI), que é um indicador de citação de micro 

medida, pois mede o impacto de um periódico com base na relação do número de citações e do 

número de publicações. O comum é ter Fatores de Impacto para dois ou para três anos, sendo 

que, quando se faz a análise para dois anos, divide-se o número de citações de dois anos 

anteriores de um determinado periódico pelo número de citações em dois anos do mesmo 

periódico. Se a análise for para três anos usa-se o mesmo procedimento. Porém, ao invés de fazer 

a relação das citações e publicações para os dois anos anteriores, faz para os três anos anteriores. 

Na Tabela 2-5 apresenta-se o cálculo do Fator de Impacto no ano de 2014 para o Periódico 

Pesquisa Operacional. 

 

Tabela 2-5 - Fator de Impacto para o Periódico Pesquisa Operacional no ano de 2014 

Citações Publicações 
Fator de 

Impacto 

2013 2012 Soma 2013 2012 Soma 2014 

3 9 12 28 30 58 0,2069 

           Fonte: Elaboração própria com base nos dados da (Scielo). 

 

Apesar do Fator de Impacto ser bastante importante para a avaliação do desempenho dos 

periódicos, deve-se levar em consideração algumas variáveis que impactam no seu valor. Uma 

delas é a área de estudo do periódico (revista), que pode impactar positivamente ou 

negativamente no número de citações. Assim, áreas como engenharia, tecnologia e matemática 
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tendem a ter poucas referências em seus artigos e são pouco citadas. Já áreas como medicina, 

ciências biológicas têm maior densidade de publicação
1
. (STREHL, 2005) 

Tratando-se da diferença entre esses dois índices (SJR e JCR), pode-se considerar que a 

maior diferença é com relação à ponderação das citações, ou seja, o índice SJR estabelece 

valores diferentes para as citações a partir da influência científica do periódico, já o JCR não há 

essa ponderação. Outra importante diferença é que o JCR é computado na base Web of Science 

(antiga ISI) que representa um subgrupo da base Scopus da editora Elsevier. Além da base 

Scopus incluir todos os periódicos da base Web of Science, também incluí outros. (GONZÁLEZ-

PEREIRA, V.P.G. e F.M., 2009) 

2.2.2 – Índice H 

 
O índice H foi proposto pelo físico Jorge E. Hirsch (2005) como forma de caracterizar a 

produção científica de um pesquisador e é definido como a quantidade de artigos publicados pelo 

pesquisador que obtenha um total de citações superior a ou igual a H. Dessa forma, se um 

pesquisador tem, por exemplo, um índice H igual a 15 significa que ele tem pelo menos 15 

artigos publicados, e cada um deles têm pelo menos 15 citações.  

Hirsch (2005) defendeu que o índice H é preferível a outras alternativas criadas 

anteriormente e que eram comumente utilizadas para avaliar a produção científica de um 

pesquisador, que são elas: 

1. Número total de artigos - Vantagem: Mede a produtividade. Desvantagem: Não mede 

a importância ou impacto de cada artigo; 

2. Número total de citações - Vantagem: Dá a medida do impacto total pesquisador. 

Desvantagem: Pode ser induzido por um pequeno número de artigos de grande 

visibilidade, os quais podem não ser representativos do indivíduo se ele é um co-autor 

com vários outros autores nos artigos; 

3. Citações por artigo - Vantagem: Permite a comparação de cientistas de diferentes 

idades. Desvantagem: Privilegia baixa produtividade e penaliza alta produtividade; 

4. Número de “artigos significativos” – É definido como o número de artigos com mais 

de “y” citações. Vantagem: Elimina as desvantagens dos critérios 1, 2 e 3 e dá um 

                                                           
1
 A densidade de uma publicação é o número médio de referências citadas nos artigos de um dado periódico. 

(GARFIELD, 1999) 
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impacto amplo e sustentado. Desvantagem: o valor de y é arbitrário e não leva em 

consideração as diferentes áreas, como também, a diferença de idade dos 

pesquisadores;  

5. Número de citações de cada um dos “q” artigos mais citados – Vantagem: Ultrapassa 

muitas das desvantagens dos critérios acima. Desvantagem: Não é um número único, 

tornando mais difícil de obter e comparar, como também favorece a uns 

pesquisadores e desfavorecem a outros. 

Para Hirsch (2005), o índice H proposto por ele evita todas as desvantagens dos critérios 

citados acima, porém, como todos os índices, o índice H também tem desvantagens. Segundo 

Bornmann & Daniel (2009), o índice só deveria ser usado para comparar os pesquisadores da 

mesma idade e do mesmo campo de estudo, pois, quanto mais tempo o pesquisador está 

trabalhando mais artigos terão publicado, assim como tende a ter mais citações, e isto 

desfavorece os pesquisadores mais jovens. Além disso, os índices mudam muito dependendo do 

campo de estudo que o pesquisador trabalha. Pesquisadores que trabalham na área de medicina, 

por exemplo, tendem a ter o índice H mais alto do que àqueles que trabalham em áreas que não 

tem um número muito alto de publicações e citações. 

O uso do índice H não serve apenas para avaliar o impacto do pesquisador 

individualmente. O SJR - SCImago Journal & Country Rank (2014) define o índice H como o 

índice que expressa a quantidade de artigos (H) que recebe pelo menos H citações para um 

periódico, ou seja, ele passa a medir tanto a produtividade como o impacto científico de 

periódicos, quanto de cientistas, países, etc. 

Assim, este índice pode qualificar, além dos autores, os periódicos científicos e os países. 

Desta forma, o índice H de um periódico científico é definido como o número de artigos 

publicados naquele periódico, em um determinado período de tempo, que obtenham um total de 

citações superior ou igual a H. 

 O autor Braun at al (2005) critica o índice H devido ao fato dele desfavorecer os 

periódicos que publicam poucos artigos num determinado período de tempo, visto que índice H 

para um periódico não pode ser maior que o número de artigos publicados.  

Como todos os índices bibliométricos, o índice H tem vantagens e desvantagens, desta 

forma, o ideal para avaliar um periódico é utilizar mais de um índice para obter uma melhor 

avaliação da sua qualidade. 
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2.2.3 – Total de documentos 

  
 É a soma de todos os tipos de documentos (livros, série de livros, conferências, 

periódicos, periódicos especializados) da base de dados da SCImago, incluindo os documentos 

citados e não citados. 

 
 

2.2.4 – Total de documentos (3 anos) 

 
 É a soma dos documentos publicados nos três últimos anos, incluindo os documentos 

citados e não citados. 

 
 

2.2.5 – Total de Referências 

 
 É a soma de todas as referências bibliográficas em um periódico no período indicado. 

 
 

2.2.6 – Total de Citações (3 anos) 

 
É o número de citações recebidas por um periódico no ano selecionado, referentes aos 

documentos publicados nos três últimos anos, ou seja, citações recebidas no ano x referentes aos 

documentos publicados nos anos   1,   2 e x 3. Todos os tipos de documentos são 

considerados. 

2.2.7 – Documentos citados 

 

 É o número de citações dos documentos do periódico nos três últimos anos. São 

considerados exclusivamente: artigos, resenhas e texto de conferência. 

  

2.2.8 – Citações por documento (2 anos) 
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 É a média de citações por documento num período de dois anos. Ele é calculado 

considerando o número de citações recebidas por um periódico no ano corrente para os 

documentos publicados nos dois anos anteriores, ou seja, citações recebidas no ano x dos 

documentos publicados nos anos     e    2. 

 

2.3 Classificação da Produção Intelectual (Qualis) 

 
 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) foi criada em 

11 de julho de 1951 pelo Ministério da Educação (MEC) e tem papel substancial para a 

elaboração de políticas que servem para dar dimensionamento às ações de fomento (bolsas de 

estudo, auxílios, etc) que concernem os cursos de pós-graduação stricto sensu  (mestrado e 

doutorado) de todas as Unidades Federativas do Brasil. (Capes, 2014) 

 A criação da Capes se baseia no Decreto n° 29.741 que tem como objetivo: “assegurar a 

existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às 

necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país”. 

Nesse contexto, a Capes é dividida nas seguintes linhas de ação (Capes, 2014): 

 Avaliação da pós-graduação stricto sensu; 

 Acesso e divulgação da produção científica; 

 Investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior; 

 Promoção da cooperação científica internacional; 

 Indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para a educação 

básica nos formatos presencial e à distância. 

Uma das linhas de ação mais conhecidas da Capes é a avaliação da pós-graduação, onde 

são atribuídas estratificações da produção intelectual dos programas de pós-graduação. A 

avaliação do Sistema de Pós-Graduação (SNPG) foi criada a partir de 1998 com os objetivos de 

conhecer a qualidade dos programas de pós-graduação e induzir a criação e a expansão de 

programas de pós-graduação. Ou seja, a partir disto, o sistema de avaliação atribui à entrada e à 

permanência dos cursos de Mestrado Profissional, mestrado Acadêmico e Doutorado no SNPG. 

A avaliação é realizada de três em três anos e é aplicada em quarenta e nove áreas de 

avaliação (quantidade vigente em 2015) apresentadas na Tabela 2-6. 
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Cada área de avaliação é formada por uma comissão de avaliadores que é constituída pelo 

Coordenador da área, Coordenador-Adjunto da Área, Coordenador-Adjunto do mestrado 

profissional e vários consultores. Essa comissão avaliadora é responsável por elaborar o 

documento da área, que contém a avaliação Trienal dos cursos existentes e servem também para 

a submissão de propostas de novos cursos. 

Tabela 2-6 - Áreas de avaliação da Capes 

Áreas da Capes 

1 

Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo 26 Ensino 

2 Antropologia/Arqueologia 27 Farmácia 

3 Arquitetura e Urbanismo 28 

Filosofia/Teologia: Subcomissão 

Filosofia 

4 Arte/Música 29 

Filosofia/Teologia: Subcomissão 

Teologia 

5 Astronomia/Física 30 Geociências 

6 Biodiversidade 31 Geografia 

7 Biotecnologia 32 História 

8 Ciência da Computação 33 Interdisciplinar 

9 Ciência de Alimentos 34 Letras/Linguística 

10 

Ciência Política e relações 

internacionais 35 Matemática/probabilidade e estatística 

11 Ciências Agrárias I 36 Materiais 

12 Ciências Ambientais 37 Medicina I 

13 Ciências Biológicas I 38 Medicina II 

14 Ciências Biológicas II 39 Medicina III 

15 Ciências Biológicas III 40 Medicina Veterinária 

16 Ciências Sociais Aplicadas I 41 Nutrição 

17 Direito 42 Odontologia 

18 Economia 43 

Planejamento Urbano e 

Regional/Demografia 

19 Educação 44 Psicologia 

20 Educação Física 45 Química 

21 Enfermagem 46 Saúde Coletiva 

22 Engenharia I 47 Serviço Social 

23 Engenharia II 48 Sociologia 

24 Engenharia III 49 Zootecnia/Recursos Pesqueiros 

25 Engenharia IV 

  Fonte: Elaboração própria com base nas informações da (Capes, 2014) 
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Em geral, o documento da área abrange os seguintes itens: 

I. Considerações gerais sobre o estágio atual da área; 

II. Requisitos e orientações sobre propostas de cursos novos; 

III. Considerações gerais sobre a avaliação Trienal; 

IV. Considerações sobre o Qualis Periódicos, roteiro para classificação de 

livros/eventos/produtos técnicos e os critérios para a estratificação e o uso dos mesmos na 

avaliação; 

V. Fichas de Avaliação para o Triênio; 

VI. Considerações e definições sobre a internacionalização/inserção internacional. 

O item I apresenta uma visão geral da situação dos programas da área no território 

nacional. Nele pode conter informações como a quantidade dos programas e crescimento de 

programas de pós-graduação, a distribuição dos programas por unidade federativa, área básica da 

formação dos docentes, incidência da área básica de formação discentes (titulados) de 

doutorado/mestrado (acadêmico/profissional), distribuição dos programas por nota, quantidade 

de discentes titulados no triênio, interdisciplinidade da área que é de fundamental importância no 

avanço de novos conhecimentos. 

No item II, a comissão expõe os requisitos mínimos e recomendações necessárias para a 

abertura de um novo curso (mestrado e/ou doutorado). Nele fica exposta informações pertinentes 

à proposta do curso, aos docentes, atividades de pesquisa, produção intelectual, infraestrutura. 

O item III é composto por informações referentes à alterações ou permanência das 

ponderações de cinco quesitos da avaliação trienal (proposta do curso, corpo docente, corpo 

discente, teses e dissertações/trabalho de conclusão, produção intelectual e inserção social). No 

item também tem informações relacionadas aos Seminários de Acompanhamento ao longo do 

triênio. 

No que se refere ao Qualis Periódicos, incluso no item IV, cada área tem seus próprios 

critérios estabelecidos para atribuir qualificações aos periódicos da área. As qualificações são 

divididas em estratos (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C) pela Capes e passa por um processo 

anual de atualização, porém, o resultado da qualificação é trienal. Os estratos são apresentados 

de forma decrescentes, o indicativo de qualidade A1 expõe o peso mais elevado e o estrato C 

representa o menos elevado obtendo peso zero.  
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Um mesmo periódico pode ser avaliado por diferentes áreas e receber diferentes 

avaliações, ou seja, avalia-se a relevância do conteúdo veiculado para cada área. (CAPES, 2014) 

Algumas áreas se baseiam apenas em índices já existentes para atribuir os estratos aos 

periódicos, outras áreas formulam suas próprias métricas a partir de índices já existentes para dar 

essa atribuição. 

Além do Qualis Periódicos, também se utilizam o roteiro para classificação de livros e o 

Qualis artístico. O roteiro para classificação de livros foi aprovado em 2009 pelo Conselho 

Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) e abrangia vinte e três áreas de 

conhecimento em 2010. Há outras áreas que não utilizam estes roteiros por empregar artigos em 

periódicos como principal modalidade de veiculação.  O Qualis artístico é utilizado na área de 

artes/música, porém, outras áreas de conhecimento também o utilizam atribuindo um destaque 

menor na ficha de avaliação para o triênio. 

O item V é composto pelas Fichas de Avaliação para o triênio tanto para o mestrado 

(acadêmico) quanto para o doutorado. Toda ficha abrange os cinco quesitos da avaliação, e são 

eles: proposta do curso, corpo docente, corpo discente, teses e dissertações/trabalho de 

conclusão, produção intelectual e inserção social. Cada quesito é composto por vários sub-itens, 

cada qual com suas respectivas ponderações.  

O último item do documento da área é o item VI e se refere às considerações e definições 

sobre a internacionalização/inserção internacional, sendo este item de fundamental importância 

para as áreas que almejam receber as notam máximas da avaliação da Capes (6 ou 7). Ações 

como o crescimento do impacto dos periódicos com publicação da área, crescimento do número 

de artigos científicos na área indexados, participação de professores nos eventos internacionais, 

participação de professores visitantes nos programas, dentre outras, são extremamente 

importantes para o crescimento do grau de internacionalização de uma área. Sendo assim, um 

curso que é avaliado com nota cinco, será julgado pelo item internacionalização para subir para 

um mais alto nível de qualificação (nota seis ou sete). 

Toda nota atribuída aos itens do programa e aos periódicos das áreas são coletados por 

meio da Plataforma Sucupira pelo aplicativo “Coleta de Dados”, disponível no site – 

http://sucupira.capes.gov.br. O Coordenador de cada programa de pós-graduação é responsável 

por registrar os dados referentes às atividades dos respectivos programas e esses dados são 

http://sucupira.capes.gov.br/
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conferidos e homologados pelo Pró-Reitor ou cargo equivalente. (Manual de preenchimento da 

Plataforma Sucupira, 2014) 

 

2.4 Análise Envoltória de Dados 

 
 O objetivo principal da análise envoltória de dados é obter uma medida de eficiência. A 

mensuração da eficiência
2
 caracteriza-se por identificar qual Unidade Tomadora de Decisão 

(denominada DMU – Decision Making Unit), como, por exemplo: região, cidades, periódicos, 

apresenta melhor desempenho. Em particular, nossas unidades tomadora de decisão (DMU) 

serão os periódicos associados a cada área de conhecimento na base SCImago. (DE MELLO, 

MEZA, et al., 2005).        

A forma comum de se medir eficiência é através da razão de Produto (saída) / Insumo 

(entrada), mas é fácil verificar que esta medida apresenta desvantagens na aplicação de processos 

produtivos com mais de um insumo ou produto. Historicamente, a análise da fronteira de 

possibilidade de produção iniciou-se no trabalho de Farrel (1957), ele utilizou técnicas de 

programação linear para encontrar a eficiência econômica. O objetivo de Farrel foi estimar, a 

partir de dados de insumos e produtos utilizados por diversas organizações de um mesmo setor 

de atividade, uma isoquanta (curva que representa os pontos geométricos de combinações de 

insumos com o mesmo produto). O surgimento de benchmarking, unidades tomadoras de 

decisão, que apresentaram maiores valores de eficiência em relação às demais que se 

apresentaram com menores valores de eficiência, permitiu a possibilidade de comparação entre 

as DMU’s, identificando fatores que poderiam ser utilizados pelas unidades ineficientes para 

alcançar a relação de eficiência semelhante à unidade de referência.  

Em 1978, Charnes, Cooper e Rhodes ampliaram a ideia de Farrel e propuseram um 

modelo em que as organizações utilizaram múltiplos insumos e produziram múltiplos produtos e 

para os quais não era possível atribuir preços.  (DE MELLO, MEZA, et al., 2005) 

 O modelo DEA pode ser visto considerando retornos constantes de escala (CCR) ou 

retornos variáveis de escala (BCC) 
3
, o modelo CCR determina a eficiência pela otimização da 

razão entre a soma ponderada das saídas (output virtual) e a soma ponderada das entradas (Input 

                                                           
2
 Existem dois conceitos principais para eficiência: eficiência técnica da organização relaciona a conversão de 

insumos físicos em produtos físicos, em relação à melhor prática. Eficiência alocativa se refere à minimização dos 

custos de produção. O produto das duas eficiências chama-se eficiência Produtiva total ou eficiência de custos. 
3
 As abreviações CCR e BBC são reverências aos autores do modelo CCR – Charnes, Cooper, Rhodes e BCC- 

Banker, Charnes e Cooper. 
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virtual). O modelo permite que cada Unidade Tomadora de Decisão escolha os pesos para cada 

variável (entrada ou saída) da melhor forma, desde que esses pesos aplicados às outras DMU’s 

não gerem razão maior que 1. 

O modelo BCC por considerar retornos variáveis de escala, substitui o axioma da 

proporcionalidade entre Inputs e Outputs pelo axioma da convexidade. Ele permite que Unidades 

Tomadoras de Decisão (DMU´s) que operam com baixos valores de Inputs tenham retornos 

crescentes de escala e as que operam com altos valores de Inputs tenham retornos decrescentes 

de escala. 

Ambos os modelos (CCR e BCC), podem ser orientados a Inputs ou orientados a 

Outputs. No primeiro caso, para o alcance da eficiência, reduz os insumos - mantendo constantes 

os produtos. No segundo caso, pode-se alcançar a eficiência aumentando o produto, mantendo 

constantes os insumos.  

 

.   

Figura 2 - Fronteira CCR e BCC. 

 

É necessário um conhecimento mais profundo das relações produtivas para estabelecer 

qual o tipo de modelo a ser aplicado, como também, pode-se usar testes para estabelecer qual 

fronteira de produção mais adequada. Na Figura 2, é possível verificar que a fronteira obtida pelo 
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modelo BCC permite obter um número de DMU´s maiores, assim como, estabelece o caminho 

para que uma unidade ineficiente chegue à fronteira. Além disso, a geometria da superfície de 

envelopamento dos dados tem uma relação com as medidas de eficiência. 

A opção pelo modelo BBC orientado à insumo se faz pela flexibilidade para que as 

DMU´s, ou seja, os periódicos, não se restrinjam na sua relação de eficiência e para que os 

periódicos possam fazer alterações na unidades de insumo, visto que as variáveis do produto são 

obtidas pós-publicação, ou seja, não são controladas pelos editores dos periódicos.  

 

Matematicamente, o modelo BBC orientado a input é definido como: 

Min    
      

 
   

      
 
   

 

 

Sujeito a: 

       –      
 
    

 ≥ 0, para todo i; 

     +        
 
    ≥ 0, para todo j; 

     
 
    = 1; 

   ≥ 0, para todo k. 

               ; para todo r, j; r =1,..., s; i =1,...,m; j =1,..., n. 

  

onde:   = 
              

              
, representa a razão entre o output virtual =               , sendo 

        os pesos dos produtos           e o Input Virtual =               , sendo 

        pesos dos insumos          . Sendo n o número das DMU´s, m é o número de 

variáveis de entrada (Input),     todos positivos, são os insumos (Input) usados pela DMU j, s é o 

número de variáveis de saída (output),     todos positivos são os produtos (output) conhecidos 

gerados pela DMU j,    é o peso associado ao insumo   ,    é o peso associado ao produto   , e 

   é o peso na representação do chamado modelo envelope, apresentado acima, em relação ao 

modelo de multiplicadores (que se refere aos modelos de retorno constante de escala). 

 A medida de eficiência de uma unidade de produção em DEA é sempre relativa, ou seja, 

fixa uma unidade de decisão e a compara às outras unidades. No modelo com retorno variáveis 

de escala, as variáveis de escolha são    e   . 
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 Após a construção da fronteira de eficiência é possível realizar algumas análises em 

relação às unidades tomadoras de decisão (DMU´s), neste caso, os periódicos de cada área. As 

análises podem ser apresentadas como: 

 Os dez mais e os dez menos: apesar de ser usada no início das análises de DEA, em 

casos de um grande número de unidades de decisão, a análise realizada desta ordenação 

serve para observar algumas características em relação a essas unidades de decisão. Esta 

análise vem sendo substituída de forma correta por uma análise estatística do 

comportamento das unidades de decisão, ou via uso de outro modelo estatístico (análise 

de regressão ou classificatória). No trabalho, o controle será feito não pela ordenação da 

eficiência obtida e sim pela variável de controle da avaliação do Qualis/CAPES, ou seja, 

será ordenado dez periódicos com Qualis A1(dez mais) e dez periódicos com Qualis C e 

B5 (dez menos). 

 Análise de Benchmark: é possível identificar quais são as unidades de decisão eficiente 

e relacionar a unidades ineficientes, ou seja, estabelece uma unidade de excelência em 

relação a outras unidades. O processo de identificação dá-se com o uso dos valores dos 

pesos   , quanto maior o valor positivo, mais importante é a DMU eficiente como 

parceiro de excelência. 

 Decomposição da eficiência técnica global em pura eficiência técnica e eficiência de 

escala: Entre as várias formas de chegar à eficiência produtiva tem-se a eficiência de 

escala, que resulta do nível de produção máxima mais adequada em relação da tecnologia 

adotada. Uma forma simples de apresentar o conceito é supor que a eficiência com 

retorno constante de escala é igual à eficiência com retorno variável de escala (na Figura 

2 isso ocorre apenas na DMU – 1), neste caso, a eficiência de escala resulta do nível de 

produção máxima mais adequada, em razão da tecnologia adotada (FERREIRA e 

GOMES, 2012).  Pode-se calcular a eficiência de escala pela razão da eficiência obtida 

pelo retorno constante de escala em relação à eficiência obtida com retorno variável de 

escala (sendo igual a 1 o máximo da eficiência de escala foi obtido). 

 Supereficiência: quando se tem muitas unidades de decisão eficientes é possível obter 

um número menor de unidades eficientes, ou uma melhor discriminação, usando a 

técnica de supereficiência. Neste caso, não se restringe o valor máximo de eficiência 

igual a 1. 
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 Por fim, é possível avaliar o peso de cada variável na composição da fronteira de 

produção, ou seja, os valores médios dos pesos de insumos e produtos determinam qual 

destes é usado de forma significativa na obtenção da fronteira de produção. 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1  A relação entre o Qualis CAPES e o SCIMAGO 

  

O Qualis CAPES será usado como um índice base a ser validado pelo modelo de 

ordenação proposto nesta dissertação. Dessa forma, é necessário construir uma relação entre as 

áreas apresentadas no SCIMAGO e no Qualis CAPES. A relação proposta é a seguinte: 

Tabela 3-1 – Comparação entre as áreas do SCImago e da CAPES. 

Áreas da Capes Áreas da SCImago 

Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo 
 Negócios, Gestão e Contabilidade 

Antropologia/Arqueologia Artes e Humanidades 

Arquitetura e Urbanismo  Ciências Sociais 

Arte/Música Artes e Humanidades 

Astronomia/Física Física e Astronomia 

Biodiversidade 

Agricultura e Ciências Biológicas; 

Ciências da Terra e Planeta; Ciência 

Ambiental 

Biotecnologia 
Bioquímica, Genética e Biologia 

Molecular 

Ciência da Computação Ciência da Computação 

Ciência de Alimentos Agricultura e Ciências Biológicas 

Ciência Política e relações 

internacionais 
Artes e Humanidades 

Ciências Agrárias I Agricultura e Ciências Biológicas 

Ciências Ambientais Ciência Ambiental 

Ciências Biológicas I 
Bioquímica, Genética e Biologia 

Molecular 

Ciências Biológicas II 

Bioquímica, Genética e Biologia 

Molecular; Farmacologia, 

Toxicologia e farmacêutica 

Ciências Biológicas III Imunologia e Microbiologia 

Ciências Sociais Aplicadas I Ciências Sociais 

Direito Ciências Sociais 

Economia Economia, Econometria e Finanças 

Educação Artes e Humanidades 

Educação Física Profissões de Saúde 

Enfermagem Enfermagem 
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Engenharia I Engenharia 

Engenharia I 
Engenharia; Engenharia química; 

Energia 

Engenharia III 
Negócios, Gestão e Contabilidade; 

Ciências das Decisões; Engenharia 

Engenharia IV Engenharia 

Ensino Não houve grupo para relacionar 

Farmácia 
Farmacologia, Toxicologia e 

farmacêutica 

Filosofia/Teologia: Subcomissão 

Filosofia 
Artes e Humanidades 

Filosofia/Teologia: Subcomissão 

Teologia 
Artes e Humanidades 

Geociências Ciências da Terra e Planeta 

Geografia Artes e Humanidades 

História Artes e Humanidades 

Interdisciplinar Multidisciplinar 

Letras/Linguística Artes e Humanidades 

Matemática/probabilidade e 

estatística 
Ciências das Decisões; Matemática 

Materiais Ciências de Materiais 

Medicina I Medicina 

Medicina II Medicina 

Medicina III Medicina 

Medicina Veterinária  Veterinária 

Nutrição Profissões de Saúde 

Odontologia Odontologia 

Planejamento Urbano e 

Regional/Demografia 
Ciências Sociais 

Psicologia Psicologia 

Química Química 

Saúde Coletiva Profissões de Saúde 

Serviço Social Ciências Sociais 

Sociologia Artes e Humanidades 

Zootecnia/Recursos Pesqueiros Agricultura e Ciências Biológicas 
 Fonte:Elaboração Própria. 

Na visão da autora não foi possível realizar relação entre a área Neurociência da Base 

SCImago com nenhuma área da CAPES. Como também, a área de Ensino da CAPES não teve 

relação  com nenhuma área da SCImago. Cinco áreas da CAPES: Biodiversidade; Ciências 

Biológicas II; Engenharia II; Engenharia III; e Matemática/Probabilidade e Estatística foram 

relacionadas com mais de uma área da SCImago.  
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3.2 O Modelo de avaliação Proposto  

 
 

 Os indicadores propostos, neste trabalho, são os seguintes: 

 

 Indicador I: Mede a eficiência de uma base de referência internacional (SCimago);  

 Indicador R: Mensura a representatividade da base Qualis Capes em relação à base de 

referência internacional; 

 Indicador P: Mede o prestígio das publicações brasileiras de referência, ou seja, 

indicadas pela CAPES; 

 Indicador E: Avalia a associação da eficiência das revistas no Qualis.  

 

 O fluxograma metodológico apresentado na Figura 3-1 representa os passos necessários 

para construção dos indicadores.  

 O primeiro passo é estabelecer a relação de eficiência entre os periódicos da base 

internacional (SCImago) por Área. O processo é feito levando em consideração que cada 

periódico é uma DMU. Os dados (outputs e inputs) usados para essa análise foram colhidos no 

(SJR - SCImago Journal & Country Rank). 

 As variáveis usadas como outputs foram: SJR, Índice H, Total de Citações, Documentos 

Citados e Citações por documentos. E as variáveis usadas como inputs são: Total de documentos 

no ano em questão, Total de documentos nos últimos três anos e Total de referência. As duas 

primeiras variáveis inputs refletem diretamente o custo de produção, pois, tipicamente, mais 

documentos são mais páginas para imprimir, um maior trabalho dos revisores, como também, 

mais tempo para preparação dos periódicos. O terceiro input usado no modelo: Total de 

referências, dependendo da área e do artigo, em particular, pode ser um critério que representa a 

qualidade do artigo. Apesar de, individualmente, para um artigo em particular, o número de 

referências não representa a qualidade do artigo. Em termos de periódicos, um maior número de 

referências representa um cuidado em termos de revisão do estado da arte sobre aquele assunto, 

como também, mais custo, visto que mais referências estão diretamente relacionados a um 

número maior de publicações. 

 O método de Análise Envoltória de Dados – DEA é utilizado para obtenção da ordenação 

de eficiência dos periódicos na base do SCImago. Entre as várias abordagens do DEA para 
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construção da fronteira de eficiência optou-se pelo uso do método baseado em retornos variáveis 

de escala orientado a input, já justificado em capítulos anteriores.  

 O segundo passo é obtido por uma seleção simples dos periódicos comuns as duas bases. 

Há uma dificuldade de representação, visto que, a relação do Qualis proposta pela CAPES nem 

sempre apresenta o nome dos periódicos na forma estabelecida da base do SCImago. Apesar da 

dificuldade, optou-se por compor a base reduzida apenas dos nomes identificados através da 

função merge do software R. 

 Por fim, calculam-se os indicadores R, P e E. O cálculo do indicador R é a razão entre o 

número periódicos da base reduzida (os periódicos comuns às duas bases – Qualis/CAPES e 

SCImago) em relação ao número de periódicos da base SCImago. O indicador P é obtido através 

da diferença das médias de eficiência dos periódicos das bases SCImago em relação à aos 

periódicos da base reduzida, por Área de conhecimento, (pode-se verificar estatisticamente se as  

médias são diferentes através dos testes t-student). O indicador E é calculado através do 

coeficiente de correlação não paramétrico entre o indicador de eficiência da base reduzida e 

conceito Qualis (o coeficiente de correlação de Spearman) é usado, visto que, uma das medidas é 

ordinal. 
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Figura 3-1 - Fluxograma Metodológico 

Fonte: Elaboração própria

Variáveis 

Outputs:  

 

 

 
Inputs:

 
 

 

Indicadores de Eficiência da SCImago 

por Área 

 
Onde: e são obtidos pela Análise 

Envoltória de Dados – DEA.  

Ranking da Eficiência do Prestígio 

Científico - REPC 

Os Valores de I para cada periódico 

definem um ranking de eficiência. 

Quanto mais perto de 1 mais eficiente é 

o periódico. 

QUALIS – CAPES 

A CAPES define um ranking dos 

periódicos por área. Há oito itens de 

classificação. Em ordem de 

importância tem-se: A1, A2, B1, B2, 

B3, B4, B5 e C. (Considere 1 o mais 

importante e 8 o menos importante)  

BASE REDUZIDA 

Define-se um subconjunto de periódicos comuns nas duas bases. A composição é realizada 

considerando o nome comum atribuído por ambas às bases aos periódicos.  

Indicador do Prestígio  

das Publicações 

Brasileiras na Área - P 

 

Diferença da média do 

ranking da eficiência do 

prestígio da base reduzida 

em relação ao SCImago. 

Indicador de Associação da 

Eficiência das Revistas no 

Qualis - E 

 

Coeficiente de correlação 

entre o ranking da eficiência 

do prestígio científico e o 

Qualis na base reduzida. 

Indicador de 

representatividade - R 

 

O percentual de periódicos 

da base reduzida em 

relação ao número total de 

periódicos do SCImago.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 A análise dos resultados ocorrerá em duas etapas: na primeira, uma avaliação geral dos 

quatro indicadores: Indicador de Eficiência da SCImago por Área (I); Indicador de 

Representatividade (R); Indicador do Prestígio das Publicações Brasileiras na Área (P); e, 

Indicador de Associação da Eficiência das Revistas no Qualis (E). Neste caso, procura-se 

verificar se um conjunto de áreas apresenta padrões semelhantes. Na segunda etapa, algumas 

áreas do Qualis/CAPES foram escolhidas para se avaliar os indicadores de forma mais detalhada, 

as áreas escolhidas foram: Engenharia III; Economia; Matemática/ Probabilidade e Estatística; 

Arte/Música; e Medicina III. 

  

4.1. Análise Geral 

 

4.1.1.  Indicador de Eficiência da SCImago por Área  (I) 

  

   

  A análise por área, levando em consideração todas as medidas de eficiência de cada 

unidade tomadora de decisão, ou seja, periódico, não é o objetivo desta dissertação. Visto que, o 

processo passaria a obter informações bastante particulares de cada área e seria uma análise mais 

dedicada a cada periódico em particular dentro de sua área. Dessa forma, a avaliação ocorrerá 

por área levando em consideração os parâmetros da medida de eficiência técnica, que são: 

média, desvio padrão, mínimo, coeficiente de variação. Os respectivos parâmetros relacionados 

às áreas da SCImago encontram-se na tabela 4-1. 

 

Tabela 4-1 - Indicador de Eficiência da SCImago por Área. 

Áreas da Scimago Media 

Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

Coeficiente 

de Variação 

Física e Astronomia 0,9579 0,0762 0,2469 1 7,95% 

Ciências de Materiais 0,9575 0,0822 0,2789 1 8,59% 

Matemática 0,9543 0,0666 0,3667 1 6,98% 

Engenharia química 0,9541 0,0982 0,1810 1 10,29% 

Engenharia 0,9535 0,0784 0,0941 1 8,23% 

Ciências das Decisões 0,9527 0,0786 0,0941 1 8,25% 

Multidisciplinar 0,9481 0,1141 0,3258 1 12,03% 

Química 0,9479 0,1083 0,0941 1 11,43% 

Energia 0,9474 0,1163 0,1546 1 12,27% 
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Ciências da Terra e Planeta 0,9462 0,0882 0,0968 1 9,32% 

Veterinária 0,9448 0,0956 0,3871 1 10,12% 

Ciência Ambiental 0,9405 0,0942 0,0732 1 10,02% 

Economia, Econometria e Finanças 0,9393 0,0865 0,1901 1 9,21% 

Ciência da Computação 0,9379 0,0716 0,2767 1 7,64% 

Imunologia e Microbiologia 0,9365 0,0870 0,3048 1 9,29% 

Bioquímica, Genética e Biologia 

Molecular 0,9326 0,0900 0,1707 1 9,65% 

Negócios, Gestão e Contabilidade 0,9305 0,1049 0,0941 1 11,27% 

Farmacologia, Toxicologia e 

farmacêutica 0,9278 0,1029 0,1307 1 11,09% 

Psicologia 0,9270 0,0837 0,1667 1 9,03% 

Ciências Sociais 0,9252 0,0890 0,0844 1 9,61% 

Artes e Humanidades 0,9207 0,0924 0,1117 1 10,04% 

Agricultura e Ciências Biológicas 0,9206 0,1038 0,0042 1 11,27% 

Odontologia 0,9175 0,1127 0,3713 1 12,29% 

Neurociência 0,9133 0,1008 0,3235 1 11,03% 

Profissões de Saúde 0,8987 0,1155 0,2774 1 12,85% 

Medicina 0,8866 0,1211 0,0042 1 13,66% 

Enfermagem 0,8549 0,1295 0,2174 1 15,15% 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
 

 O ponto máximo de eficiência de cada área é igual a 1 por definição, visto que, a medida 

de eficiência é sempre relativa. A SCImago apresenta 27 áreas. Os valores médios do indicador 

de eficiência em todas as áreas, com exceção das áreas profissionais de saúde, medicina e 

enfermagem, foram todos superiores a 0,90. Isto sugere que em 24 áreas, os seus periódicos 

apresentam uma proximidade em relação aos seus periódicos mais eficientes. As três áreas com 

eficiência média inferior a 0,90 apresentam uma semelhança inerente por serem da área de 

saúde, mas sua semelhança vai além. Os parâmetros de média e desvio padrão e 

consequentemente, coeficiente de variação, são próximos, os valores da média, do desvio padrão 

e do coeficiente de variação são em torno de 0,8; 0,12 e 13%, respectivamente. 

 As áreas com maior eficiência média realtiva são: matemática; física e astronomia; 

ciências da decisão; engenharia química; engenharia; e ciências dos materiais. Os valores são 

respectivamente 0,9543; 0,9579; 0,9517; 0,9541; 0,9535; 0,9575. Os desvios padrões dessas 

áreas são semelhantes: 0,0666; 0,0762; 0,0786; 0,0982; 0,0784; e 0,0822. Consequentemente, 

apresentam um baixo coeficiente de variação: 6,98%; 7,95%; 8,25%; 10,29%; 8,23%; e 8,59%. 

Indicando assim, além da alta eficiência média, uma semelhança maior dentro da sua área nos 

periódicos avaliados. Por fim, destaca-se que as áreas são todas de exatas.  
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 As áreas com padrão de eficiência média intermediária, ou seja, entre as áreas já 

destacadas de saúde e exatas, são áreas ligadas a ciências humanas e sociais; e sociais aplicadas. 

O grupo de ciências humanas e sociais apresenta um indicador de eficiência medido em torno de 

0,92; enquanto o grupo de ciências sociais aplicadas mede 0,93.  

 O que se verificou de uma forma geral é que as áreas com ênfase no uso de matemática 

apresentam um índice de eficiência maior; seguido pelas áreas sociais e por fim, por áreas 

ligadas à saúde.  

 
4.1.2.  Indicador de Representatividade da Base Reduzida por Área do 

Qualis/CAPES 
  

 Os dados para avaliação do indicador de representatividade da base reduzida por área do 

Qualis/CAPES encontram-se na Tabela 4-2 – Indicador de Representatividade da Base Reduzida por Área do 

Qualis/CAPES (Áreas com baixíssima representatividade)Tabela 4-2, Tabela 4-3, Tabela 4-4, e Tabela 4-

5. A análise para as áreas que houve uma correspondência de uma área do Qualis/CAPES para 

mais de uma na base SCImago deve ser feita com ressalvas, por exemplo, a área de Engenharia 

III (Qualis/CAPES) foi relacionada com as áreas: negócios, gestão e contabilidade; ciências das 

decisões; e engenharia (base SCImago). Neste caso, o número de periódicos das bases de 

referência da SCImago se torna grande em relação a uma área do Qualis/CAPES. As referidas 

áreas são: Biodiversidade, Ciências Biológicas II, Engenharia I, Engenharia III, Matemática / 

Probabilidade e Estatística. 

 Na análise do indicador de representatividade da base reduzida por área do 

Qualis/CAPES tem-se quatro grupos de área a serem destacados e um ponto fora da curva. As 

áreas podem ser classificadas como baixíssima representatividade, baixa representatividade, 

média representatividade e alta representatividade, o valor do indicador para cada uma dessas 

classificações é dado pelos intervalos de [0;3); [3,10); [10;20); e (20;30]. O ponto fora da curva é 

a área de odontologia com um índice de representatividade de 44,31%. A representatividade em 

questão faz referência à proporção dos periódicos com qualificação na área do Qualis/CAPES 

em relação ao número total periódicos dessa área em termos internacional, de acordo com o 

SCImago. 
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Tabela 4-2 – Indicador de Representatividade da Base Reduzida por Área do Qualis/CAPES (Áreas com baixíssima 

representatividade) 

Baixíssima Representatividade (menor que 3%) 

Qualis R 

  

N° de Periódicos na 

base reduzida 

Nº de Periódicos na 

base Scimago % 

Interdisciplinar 3 113 2,65 

Nutrição 12 529 2,27 

Letras/Linguística 61 3217 1,9 

História 60 3217 1,87 

Filosofia/Teologia: 

Subcomissão Filosofia 56 3217 1,74 

Ciência de Alimentos  83  5433 1,51 

Zootecnia/Recursos Pesqueiros  77 5433 1,4 

Antropologia/Arqueologia 43 3217 1,34 

Sociologia 27 3217 0,84 

Educação 24 3217 0,75 

Planejamento Urbano e 

Regional/Demografia 37 5216 0,71 

Arte/Música 19 3217 0,59 

Ciências Sociais Aplicadas 31 5216 0,59 

Arquitetura e Urbanismo 27 5216 0,52 

Direito 25 5216 0,48 

Ciência Política e Relações 

Internacionais 13 3217 0,4 

Geografia 13 3217 0,4 

Filosofia/Teologia: 

Subcomissão Teologia 12 3217 0,37 

Serviço Social 14 5216 0,27 
Fonte: Elaboração Própria 

 No grupo de baixíssima representatividade, podem-se elencar as áreas: 

Antropologia/Arqueologia; Arquitetura e Urbanismo; Arte/música; Ciência de Alimentos; 

Ciência Política; Ciências Sociais Aplicadas; Direito; Educação; Filosofia/Teologia: 

Subcomissão Filosofia; Filosofia/Teologia: Subcomissão Teologia; Geografia; História; 

Interdisciplinar; Letras/Linguística; Nutrição; Planejamento Urbano e Regional/Demografia; 

Serviço Social; Sociologia; Zootecnia/Recursos Pesqueiros. Os percentuais dessas 19 áreas são 

inferiores a 2% de representatividade.  
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Tabela 4-3 – Indicador de Representatividade da Base Reduzida por Área do Qualis/CAPES (Áreas com baixa 

representatividade) 

 

Baixa Representatividade (entre 3% e 10%) 

Qualis R 

  

N° de Periódicos na 

base reduzida 

Nº de Periódicos na 

base Scimago % 

Psicologia 94 1043 9,01 

Enfermagem 48 591 8,12 

Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo 104 1275 8 

Medicina III 522 6619 7,89 

Ciências Ambientais 98 1343 7,3 

Saúde Coletiva 29 529 5,48 

Ciência da Computação 301 5340 5,64 

Engenharia II  314 6217 5,05 

Engenharia IV 237 4812 4,93 

Ciências Agrárias I  174  5433 3,18 
      Fonte: Elaboração Própria 

 

 No grupo de baixa representatividade podem-se elencar as áreas: Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo; Ciência Computação; Ciências Agrária I; Ciências Ambientais; 

Enfermagem; Engenharia II; Medicina III; e Psicologia apresentam um índice de 

representatividade entre 3% e 10%. O destaque para as áreas desse grupo é uma participação 

grande das áreas relacionadas a artes; e a ciências humanas e sociais. 

 

Tabela 4-4 – Indicador de Representatividade da Base Reduzida por Área do Qualis/CAPES (Áreas com média 

representatividade) 

Média Representatividade (entre 10% e 20%) 

Qualis R 

  

N° de Periódicos na 

base reduzida 

Nº de Periódicos na 

base Scimago % 

Farmácia 151 774 19,51 

Medicina I 1076 6619 16,26 

Biotecnologia 306 1921 15,93 

Astronomia/Física 196 1256 15,61 

Educação Física 81 529 15,31 

Medicina II 979 6619 14,79 

Geociências 188 1297 14,49 
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Economia 121 852 14,2 

Materiais 150 1375 10,91 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 No grupo de média representatividade têm-se as áreas: Astronomia/Física; Biotecnologia; 

Economia; Educação Física; Farmácia; Geociências; Materiais; Medicina I; e Medicina II. O 

percentual entre 10% a 20% indica que essas áreas conseguem uma representação relativa em 

termos internacional, indicando assim uma possível semelhança com as áreas de pesquisa 

internacional. Destacam-se áreas de saúde e de exatas. Apesar da área de Economia ser 

considerada sociais aplicadas, o uso da matemática na disciplina permite uma associação com as 

áreas de exatas. 

 

Tabela 4-5 – Indicador de Representatividade da Base Reduzida por Área do Qualis/CAPES (Áreas com alta 

representatividade) 

Alta Representatividade (entre 20% e 30%) 

Qualis R 

  

N° de Periódicos na 

base reduzida 

Nº de Periódicos na 

base Scimago % 

Medicina Veterinária 62 211 29,38 

Ciências Biológicas III 119 521 22,84 

Química 181 861 21,02 

Ciências Biológicas I 390 1921 20,3 

 

 As áreas de alta representatividade são: Ciências Biológicas I; Ciências Biológicas III; 

Medicina Veterinária; e Química apresentam uma alta representatividade. Três das quatro áreas 

são relacionadas à área de saúde. Por fim, a alta representatividade de odontologia pode ser 

explicada pela especialidade da área, visto que a área de atuação dos profissionais é bastante 

específica.   

 

4.1.3. Indicador de Prestígio da Base Reduzida por Área do Qualis/CAPES  
 

 

 O indicador de prestígio da base reduzida por área do Qualis/CAPES é utilizado como 

uma medida de distância da eficiência dos periódicos da área do Qualis/CAPES em relação à 

base de pesquisa internacional. Os dados gerais dela podem ser visto na Tabela 4-. Seria 

interessante se os valores obtidos pelas áreas do Qualis/CAPES fossem superiores aos valores 
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dos periódicos da SCImago. Indicando dessa forma, uma seleção positiva em termo de eficiência 

pelas áreas de pesquisa brasileira. Deve-ser fazer uma ressalva para as eficiências médias das 

áreas de Biodiversidade; Ciências de Alimentos; Ciências Agrária I; e Zootecnia/Recursos 

Pesqueiros do Qualis/CAPES relacionadas à área de Agricultura e Ciências Biológicas da 

SCImago. O processo de cálculo da medida de eficiência média da área de Agricultura e 

Ciências Biológicas levou em consideração uma seleção amostral dos periódicos a ser 

computadas a eficiência visto que o número de periódicos relacionados a essa área era superior a 

20 mil, ocasionando problemas computacionais para resolução do modelo de análise envoltória 

de dados. O grande número de periódicos ocasionou, provavelmente, uma subestimação do 

índice de eficiência da base do SCImago nessas áreas.  

Tabela 4-6 – Indicador de Prestígio da base Reduzida por Área do Qualis/CAPES. 

 

Qualis Eficiência no 

Qualis 

Eficiência na 

SCImago 

P 

Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo 

0,9414 0,9305 0,0109 

Antropologia/Arqueologia 0,9196 0,9207 -0,0012 

Arquitetura e Urbanismo 0,9257 0,9252 0,0005 

Arte/Música 0,9026 0,9207 -0,0181 

Astronomia/Física 0,9626 0,9579 0,0047 

Biodiversidade 0,9527 0,9205 0,0322 

Biotecnologia 0,9394 0,9326 0,0068 

Ciência da Computação 0,9318 0,9379 -0,0060 

Ciência de Alimentos 0,9549 0,9205 0,0344 

Ciência Política e Relações 

Internacionais 

0,9450 0,9207 0,0243 

Ciências Agrárias I 0,9546 0,9205 0,0341 

Ciências Ambientais 0,9569 0,9405 0,0164 

Ciências Biológicas I 0,9358 0,9326 0,0032 

Ciências Biológicas II 0,9345 0,9297 0,0048 

Ciências Biológicas III 0,9321 0,9365 -0,0044 

Ciências Sociais Aplicadas 0,9362 0,9252 0,0110 

Direito 0,9290 0,9252 0,0038 

Economia 0,9498 0,9393 0,0105 

Educação 0,9380 0,9207 0,0173 

Educação Física 0,9066 0,8987 0,0080 

Enfermagem 0,8508 0,8549 -0,0041 
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Engenharia I 0,9544 0,9535 0,0009 

Engenharia II 0,9617 0,9520 0,0097 

Engenharia III 0,9551 0,9500 -0,9500 

Engenharia IV 0,9523 0,9535 -0,0012 

Farmácia 0,9498 0,9278 0,0221 

Filosofia/Teologia: Subcomissão 

Filosofia 

0,9350 0,9207 0,0143 

Filosofia/Teologia: Subcomissão 

Teologia 

0,8811 0,9207 -0,0397 

Geociências 0,9562 0,9462 0,0100 

Geografia 0,9183 0,9207 -0,0024 

História 0,9212 0,9207 0,0005 

Interdisciplinar 0,9692 0,9481 0,0210 

Letras/Linguística 0,9492 0,9207 0,0284 

Matemática/Probabilidade e 

estatística 

0,9648 0,9529 0,0119 

Materiais 0,9601 0,9575 0,0026 

Medicina I 0,8742 0,8866 -0,0124 

Medicina II 0,8786 0,8866 -0,0080 

Medicina III 0,8716 0,8866 -0,0150 

Medicina Veterinária 0,9410 0,9448 -0,0038 

Nutrição 0,9475 0,8987 0,0489 

Odontologia 0,9289 0,9175 0,0114 

Planejamento Urbano e 

Regional/Demografia 

0,9304 0,9252 0,0051 

Psicologia 0,9404 0,9270 0,0134 

Química 0,9607 0,9479 0,0128 

Saúde Coletiva 0,9075 0,8987 0,0088 

Serviço Social 0,9048 0,9252 -0,0204 

Sociologia 0,9179 0,9207 -0,0029 

Zootecnia/Recursos Pesqueiros 0,9530 0,9205 0,0325 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Avaliando 48 áreas da CAPES, podem-se destacar 33 áreas, retirando as quatro áreas da 

ressalva acima, com eficiência média da base reduzida superior à eficiência média da SCImago, 

indicando um bom desempenho dos periódicos selecionados pelas áreas da CAPES em termo de 

eficiência.  

 Destacam-se de forma positiva as áreas: Ciências Políticas e Relações Internacionais; 

Farmácia; Letras/Linguística; e Nutrição. A área de forma negativa a se destacar foi a de 

Filosofia/Teologia: Subcomissão Teologia. 
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4.1.4. Indicador de Associação da Eficiência dos per iódicos no Qualis por 

Área do Qualis/CAPES 

    

 O principal objetivo do indicador de Associação da Eficiência das Revistas no Qualis é 

verificar se cada área classifica o Qualis de acordo com a eficiência obtida pelo modelo da 

Análise Envoltória de Dados. Neste caso, como a classificação do Qualis foi feita de 1 a 8, sendo 

o 1 o conceito A1, ou seja, o mais qualificado e 8 o menos qualificado, C, pode-se dizer que a 

área que apresentar o coeficiente de correlação negativo está classificando o Qualis de acordo 

com a eficiência das revistas obtidas na SCImago. Novamente, se faz a ressalva para áreas da 

SCImago que constituíram uma base reduzida por agregação de mais de uma área, ou por 

seleção aleatória. O p-valor calculado para a correlação de Spearman destaca quais as áreas que 

apresentam alguma associação. 

 Os gráficos das Figura A-A-1 à Figura A-A-38 apresentam as relações do indicador de 

associação em termos dos gráficos box-plot. Alguns casos de associação ou não podem ser 

destacados: áreas com nenhuma associação, tipicamente, não apresentam os pontos para todas as 

qualificações apresentadas no Qualis/CAPES, por exemplo, a área de Administração, 

contabilidade e Turismo só apresenta conceito Qualis A1, A2, B1, B5 e C (Figura A-A-1); 

diferentemente, na área de Astronomia/Física apresentam todos os conceitos do Qualis (Figura 

A-A-5). 

 

Tabela 4-7 – Indicador de associação da Eficiência das Revistas no Qualis por Área do Qualis/CAPES. 

Qualis E 

Correlação de Spearman p-valor 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo 0,0131 0,4473 

Antropologia/Arqueologia -0,0040 0,5103 

Arquitetura e Urbanismo -0,1492 0,7712 

Arte/Música 0,6352 0,0017 

Astronomia/Física - 0,1232 0,9573 

Biodiversidade 0,1618 - 

Biotecnologia 0,3167 7,3e(-09) 

Ciência da Computação -0,0275 0,6831 

Ciência de Alimentos 0,0934 - 

Ciência Política e Relações Internacionais 0,2994 0,1601 

Ciências Agrárias I 0,1750 - 

Ciências Ambientais 0,1166 0,1264 

Ciências Biológicas I 0,2074 1,8e(-05) 
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Ciências Biológicas II 0,1464 0,0004 

Ciências Biológicas III 0,4861 1,0e(-08) 

Ciências Sociais Aplicadas -0,0423 0,5895 

Direito -0,1032 0,6883 

Economia -0,2486 0,997 

Educação 0,0119 0,4778 

Educação Física -0,2100 0,9701 

Enfermagem -0,0916 0,7322 

Engenharia I 0,0081 0,4599 

Engenharia II -0,0366 - 

Engenharia III 0,0817 - 

Engenharia IV 0,0349 0,2962 

Farmácia 0,1305 0,0550 

Filosofia/Teologia: Subcomissão Filosofia -0,1126 0,7957 

Filosofia/Teologia: Subcomissão Teologia -0,3001 0,8284 

Geociências -0,0106 0,5577 

Geografia 0,3489 0,1213 

História -0,0729 0,7102 

Interdisciplinar -0,8660 0,8333 

Letras/Linguística 0,0681 0,2991 

Matemática/Probabilidade e estatística 0,1857 4,5e(-05) 

Materiais -0,0993 0,8868 

Medicina I 0,2201 1,4e(-13) 

Medicina II 0,2044 5,3e(-11) 

Medicina III 0,2405 1,3e(-08) 

Medicina Veterinária 0,1044 0,2097 

Nutrição 0,2695 0,1984 

Odontologia -0,2136 0,9662 

Planejamento Urbano e Regional/Demografia 0,2773 0,0482 

Psicologia -0,4045 0,9999 

Química 0,0509 0,2479 

Saúde Coletiva -0,2719 0,9232 

Serviço Social 0,2603 0,1844 

Sociologia 0,0173 0,4658 

Zootecnia/Recursos Pesqueiros 0,1079 - 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 O número de correlações estatisticamente significativas, apresentada na Tabela 4-, é 

igual a 9. Neste sentido, de uma forma geral, a avaliação do Qualis/CAPES não tem uma 

associação significativa com o indicador de eficiência obtido na base do SCImago. Porém, um 
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dado pior é que das 9 áreas que possuem correlação significativa, todas apresentam uma 

associação positiva, ou seja, seguem uma ordenação de acordo com o Qualis oposta a que se 

esperaria em termos de eficiência. As áreas referidas são: Arte/Música (Figura A-A-4); 

Biotecnologia (Figura A-A-6); Ciência Biológica I, II e III (Figura A-A-7, Figura A-A-8); 

Medicina I, II, e III (Figura A-A-26, Figura A-A-27, Figura A-A-28); e Planejamento Urbano e 

Regional/Demografia (Figura A-A-35). Algumas apresentando uma correlação extremamente 

alta, como por exemplo, Arte/Música 63,52%. 

    

  

4.2. Análise por Área do Conhecimento  

 

 

 As áreas do conhecimento a serem avaliadas não seguem necessariamente o mesmo 

padrão de análise, visto que cada uma apresenta detalhes diferentes a serem avaliados. Porém, o 

estudo particular de cada área mostra uma ampla possibilidade de avaliação para cada área da 

CAPES.  

 

4.2.1. Análise da Área de Engenharia III 

 

O segundo passo da metodologia proposta é obtido por uma seleção simples dos 

periódicos comuns às duas bases. Define-se um subconjunto de periódicos comuns nas duas 

bases. A composição é realizada considerando o nome comum atribuído por ambas às bases aos 

periódicos. A área de Engenharia de Produção do Qualis, conhecida como Engenharia III (3462 

títulos de periódicos) é usada em comparação com duas áreas do SCImago: Engenharia (4811 

títulos) e Ciências da Decisão (384 títulos), sendo o total de periódicos usados para comparação 

igual a 5135 (60 periódicos são comuns as duas áreas). Observou-se que o número de periódicos 

comuns a base SCImago e a Qualis/CAPES foi de 337. 

Os parâmetros estatísticos dos índices de eficiência obtidos para base do SCImago 

podem ser vistos na Tabela 4-6. O comportamento da distribuição reflete uma área onde seus 

periódicos apresentam uma alta eficiência. Neste caso, a maioria dos periódicos obtém êxito na 

relação dos seus inputs e outputs.  A Tabela 4-7 apresenta alguns periódicos selecionados pela 

ordem do conceito Qualis. 
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Tabela 4-6 - Medidas do Índice de Eficiência dos periódicos. 

Parâmetros  SCImago Base Reduzida 

Média 0,9527 0,9551 

Desvio Padrão 0,0785 0,0613 

Mínimo 0,09412 0,6462 

1° Quartil 0,9460 0,9459 

Mediana 0,9787 0,9775 

3° Quartil 0,9940 0,9911 

Máximo 1,0000 1,000 
  Fonte: Elaboração Própria 

 
 

Tabela 4-7 - Periódicos Selecionados de Acordo com o Conceito Qualis e seu Índice de Eficiência. 

Periódicos Eficiência Qualis Periódicos Eficiência Qualis 

Applied 

Mechanics 

Reviews 1,000 A1 

International Journal 

of Aeronautical and 

Space Sciences 1,000 B5 

IEEE 

Transactions 

on Energy 

Conversion 1,000 A1 

International Journal 

of Technology 

Intelligence and 

Planning 1,000 B5 

IEEE 

Transactions 

on Industry 

Applications 1,000 A1 

International Review of 

Mechanical 

Engineering 0,993 B5 

Management 

Science 1,000 A1 

Advances in Acoustics 

and Vibration 0,962 B5 

Proceedings 

of the 

Combustion 

Institute 1,000 A1 

Sustainable 

Computing: 

Informatics and 

Systems 0,915 B5 

European 

Journal of 

Operational 

Research 0,998 A1 

International Journal 

of Pavement Research 

and Technology 0,894 B5 

IEEE 

Photonics 

Technology 

Letters 0,997 A1 Concrete (London) 1,000 C 

Materials 

Characterizati

on 0,994 A1 Welding and Cutting 1,000 C 

Nonlinear 

Analysis: Real 

World 

Applications 0,994 A1 IFMBE Proceedings 0,990 C 

Journal of 0,994 A1 Pollution Engineering 0,726 C 
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Composite 

Materials 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 
Figura 4-1 - Número de Periódicos por conceito no Qualis Capes da Área de Engenharia III.  

 

A relação do número de periódicos por conceito Qualis para área de Engenharia III pode 

ser vista na Figura 4-1. Verifica-se uma quantidade semelhante do número de periódicos no 

conceito Qualis, com exceção dos conceitos Qualis B1 (3) e Qualis B5 (7). 

O segundo indicador refere-se a diferença entre as médias do índice de eficiência da 

base reduzida em relação ao da base SCImago. O valor da média da base reduzida foi de 0,9551 

e o valor médio do índice de eficiência dos periódicos do SCImago foi de 0,9526, sugerindo que 

os periódicos da Qualis/CAPES têm uma eficiência ligeiramente superior a eficiência média dos 

periódicos do SCImago.  

O indicador de associação da eficiência E=0,0817, obtido através do coeficiente de 

correlação de spearman e sua interpretação é que existe uma correlação positiva entre o conceito 

do Qualis Capes e o índice de eficiência da base SCImago. Visto que, o conceito do Qualis 

Capes segue uma ordem de importância decrescente e o índice de eficiência indica que o 

periódico é mais eficiente quanto maior é o seu valor. Conclui-se que o Qualis Capes não segue 

o índice de eficiência da base SCImago, apesar do coeficiente de correlação ser baixo (menos 

que 10%) estatisticamente ele é diferente de zero.  O gráfico da Figura 4-2 permite visualizar que 

os conceitos do Qualis apresentam um índice de eficiência bastante alto, independente do 
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conceito.  

 
Figura 4-2 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – Área: Engenharia III 

 

4.2.2. Análise da Área de Matemática/ Probabilidade e Estatística 

 

 A área de Matemática/ Probabilidade e Estatística do Qualis/CAPES abrange duas áreas 

do conhecimento em relação à base SCImago (Matemática e Ciências das Decisões). Dessa 

forma, a comparação da área do Qualis/CAPES deve ser feita em relação à uma base conjunta. O 

indicador de representatividade da área de Matemática é visto com ressalvas. Os indicadores de 

prestígio e de associação foram, respectivamente, 0,0119 e 0,1857. Ou seja, um indicador reflete 

um maior prestígio dos periódicos da base Qualis, para área de matemática/ probabilidade e 

estatística, enquanto que a correlação positiva do indicador de associação reflete uma 

classificação por parte da CAPES no sentido contrário ao indicador de eficiência, a correlação é 

estatisticamente significativa.   

 Analisando os resultados da Tabela 4-8, pode-se observar que sobre as hipóteses do retorno 

constante de escala um nível médio de ineficiência 4,75% (1-0,9525) e 3,59% (1-0,9641) para as 

bases do SCImago e Qualis/CAPES, respectivamente. O que significa que os editores dos 

periódicos podem, em média, reduzir até 4,15% e 3,59% de seus insumos sem afetar o resultado 

do produto. Note-se que este resultado não é aplicado aos periódicos que já se encontram na 

fronteira de eficiência.  
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Tabela 4-80 - O ganho de Eficiência na Área de Matemática da base SCImago e na Área de Matemática/ 

Probabilidade e Estatística da Base Qualis/CAPES. 

SCImago 

Eficiência 
Técnica 
com 
retorno 
constante 
(CCR) 

Eficiência 
Técnica 
com 
Retorno 
Variáveis 
(BCC) 

Eficiência 
de Escala 
(SE) 

Média      0,9525  
     
0,9529  

     
0,9996  

desvio Padrão      0,0761  
     
0,0758  

     
0,0072  

Coeficiente de Variação 7,99% 7,96% 0,72% 

Qualis/CAPES CCR BCC SE 

Média 0,9641 0,9649 0,9992 

desvio Padrão 0,0471 0,0470 0,0052 

Coeficiente de Variação 4,89% 4,87% 0,52% 
  Fonte: Elaboração Própria. 

 

  Há ineficiência dos periódicos que poderia ser ocasionada pelo uso excessivo de 

insumos, ou à escala de produção incorreta. Ao se avaliar o ganho de eficiência de escala, pode-

se concluir que a ineficiência dos periódicos na área de matemática é praticamente toda devido à 

ineficiência técnica, enquanto que a ineficiência captada pela medida de eficiência de escala são, 

respectivamente, para bases SCImago e Qualis/CAPES, 0,04% e 0,08%. 

4.2.3. Análise da Área de Economia 

 

 A primeira avaliação de economia segue os dados apresentados na Tabela A-1. A base 

SCImago faz relações do número de periódicos por país. Neste caso, mostra que o Brasil 

apresenta apenas 7 periódicos na base, mostrando que há um pequeno número de periódicos 

brasileiros sendo avaliados internacionalmente. Os periódicos brasileiros apresentam uma 

eficiência média de 0,9785; acima da média da eficiência média dos restantes dos outros países, 

0,9514. Porém, comparando o Brasil em relação aos principais países em número de periódicos: 

Estados Unidos e Reino Unido. Cada um com respectivamente 272 e 235 periódicos, verificou-

se que internacionalmente há uma concentração de periódicos avaliados nesses países.  

Considerando a Holanda como terceiro país com maior número de periódicos, 106, destaca-se o 

percentual de periódicos da SCImago nos três países, 72,03%.  

 As sete revistas avaliadas são: Revista de Economia e Sociologia Rural; Economia 

Aplicada; Nova Economia; Estudos Econômicos; Revista de Economia Política; Revista 
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Brasileira de Economia; e Revista de Economia Contemporânea.  As seis primeiras são B1 pelo 

conceito do Qualis/CAPES e a última é B2. Em termos de eficiência as quatros primeiras 

revistas apresentam eficiência 1 e as seguintes apresentam grau de eficiências iguais a 0,9225; 

0,9760; e 0,9545, respectivamente. 

 No conjunto de avaliação dos indicadores propostos nesta dissertação, a área de 

Economia do Qualis/CAPES apresentou relações positivas: 

 No indicador de representatividade, 14,20%, pode ser considerada uma 

representação média em relação a outras áreas, indicando que os periódicos 

selecionados pela Qualis/CAPES são de representação internacional. 

 Em média, o indicador de prestígio da base reduzida é superior ao da base 

SCImago, mostrando, que os periódicos presentes na Qualis/CAPES são mais 

eficientes que os da base SCImago. 

 O indicador de Associação da eficiência  não foi estatisticamente significativo 

indicando que o ranking adotado no Qualis/CAPES não é semelhante ao 

estabelecido pelo método de Análise Envoltória de Dados.   

 Dessa forma, todos os indicadores avaliados demonstram que a área de Economia 

apresenta padrões satisfatórios de representatividade, prestígio e associação em relação à base 

SCImago. 

 Uma segunda comparação que pode ser feita para validar o indicador de eficiência 

proposto no trabalho é através da lista de periódicos proposta por Diamond (1989). A relação 

encontra-se na  

Tabela A-2. Dois pontos devem ser destacados: a representatividade do núcleo de Diamond na 

lista do Qualis/CAPES é baixa. Dos 27 periódicos relacionados apenas 9 fazem parte do 

Qualis/CAPES. Porém, os periódicos apresentaram nível de eficiência acima de 0,9, com 

exceção de um periódico, o Journal of Monetary Economics, que apresentou eficiência de 0,82. 

Em relação ao Qualis/CAPES todos apresentaram classificação A1 ou A2.  

 

 

  

4.2.4. Análise da Área de Artes/ música 

 

 O ponto de destaque da área de Artes/Músicas do Qualis/CAPES é a baixa 

representatividade. Apenas 18 periódicos foram listados como semelhantes a ambas as bases. A 

relação é baixa tanto para o número de periódicos no Qualis/CAPES da área, como também, ao 
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da base SCImago, que são: 1364 e 3217, respectivamente. Uma das possíveis análises no caso de 

poucas revistas que representam a base reduzida é a busca pelos pares dos eficientes em relação 

aos 18 periódicos não eficientes. Faz-se uma análise na Tabela 4-19 de dois desses 18 periódicos e 

seus correspondentes pares. Ambos periódicos em análise apresentam Qualis/CAPES A1, a 

eficiência dos periódicos Third Text e  Yearbook for Traditional Music foram respectivamente, 

0,9538 e 0,8421 

 

Tabela 4-19 - Avaliação dos Pares e dos respectivos multiplicadores da área de Artes/Música. 

 Periódicos Eficiência Qualis 

Third Text      0,9538  A1 

Communication Research – 

  

Tumu Gongcheng 

Xuebao/China Civil 

Engineering Journal–   

Analele Universitatii 

din Craiova - Seria 

Istorie–   

     0,0910       0,0540       0,8549  

 Periódicos Eficiência Qualis 

Yearbook for Traditional 

Music      0,8421  A1 

Bulletin of the Council for 

Research in Music 

Education –   

Journal of American History– 

  

Design Principles and 

Practices–   

     0,9013       0,0905       0,0082  

 

 É possível avaliar quais são os periódicos de referência dos respectivos periódicos, no 

caso do Third Text os pares (parceiros) de referências são Communication Research, Tumu 

Gongcheng Xuebao/China Civil Engineering Journal e Analele Universitatii din Craiova - Seria 

Istorie. É possível identificar a unidade de excelência, de cada par, pelo respectivo valor do  , 

que foram respectivamente, 0,0910; 0,0540; e 0,8549. Quanto maior o valor de   maior sua 

importância enquanto par do Third Text.    

4.2.5. Análise da Área de Medicina III 

  
 As relações gerais da grande área de saúde foram colocadas, como: 

 

 Baixo indicador de eficiência em relação às outras áreas, no caso de Medicina III; 0,8716; 

 Baixo indicador de representatividade, novamente, para Medicina III, tem-se, 7,89%; 

 Indicador de associação, positivamente correlacionado, e estatisticamente significativo. 

Indicando que a área classifica seus periódicos de forma contrária a relação de eficiência. 
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Uma das possíveis análises a serem desempenhadas na análise do modelo do DEA é nos 

valores dos pesos, u e v usados para determinação da relação   

 

  = 
              

              
. 

 
 Antes da análise específica dos valores dos pesos é bom lembrar que os insumos e 

produtos encontram-se em escalas de diferentes, porém, há uma relação explícita entre alguns 

deles. Por exemplo, os insumos total de documentos em 2013 e total de documentos nos últimos 

3 anos, apresentam uma relação direta da ordem aproximadamente 3. Em média para a base 

SCImago, a razão entre as duas variáveis foi de 2,8113.    

 

Tabela 4-12 - Valores médios dos insumos/produtos e dos pesos referentes aos insumos/produtos. 

Outputs/ 
Inputs 

Valores Médios Pesos Valores Médios 

y1            0,71  v1 0,0000216 

y2          28,85  v2 0,0000029 

y3       673,31  v3 0,0000035 

y4       269,49  v4 0,0211948 

y5            1,48  v5 0,0000000 

x1       113,05  u1 0,0000000 

x2       317,83  u2 0,0214977 

x3    3.212,77  u3 0,0000000 
      Fonte: Elaboração Própria. 

  

 Os valores médios dos pesos demonstram que apenas duas variáveis: documentos citados 

(3 anos) e total de documentos (3 anos) determinam a relação de eficiência média. Pode-se fazer 

o cálculo do índice de eficiência média, multiplicando o peso dessas variáveis pelo valor médio 

de cada uma delas e depois calculando a razão do resultado da multiplicação, no caso em 

particular, 5,71/6,83=0,8359. Um valor próximo da eficiência média obtida para todos os 

periódicos. É importante lembrar que a eficiência orientada a insumo representa a eficiência 

técnica, e neste caso, busca-se a menor utilização de insumos para o nível de produto mais 

adequado. É evidente que há periódicos na área de Medicina do SCImago que apresentam 

comportamento diferente. Porém, na média, o comportamento dos pesos explica que o indicador 

de eficiência busca um número menor do total de documentos nos últimos 3 anos para alcançar 

um número de documentos citados (3 anos) adequado. 
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 Uma análise dos histogramas do indicador de eficiência tanto para área de Medicina da 

Base SCImago e para base reduzida da área de Medicina III do Qualis/CAPES pode ser vista na 

Erro! Fonte de referência não encontrada. e na  

 

 

, em particular destaque-se a quantidade enorme de periódicos no intervalo [0,9;1), para ambas 

as bases. Em particular, o número de periódicos de máxima eficiência para as bases foram: 3834 

e 13, respectivamente. No caso da base SCImago há uma dificuldade de descriminar as unidades 

classificadas como tecnicamente eficiente. Uma alternativa ao modelo utilizado é a aplicação do 

modelo conhecido como Supereficiência, o qual sugere retirar os dados da DMU sob análise das 

restrições do modelo. Assim, a DMU em questão pode alcançar escores irrestritos. Neste caso, a 

medida de eficiência pode variar de zero a infinito. O modelo pode se aplicado para os casos 

orientados a insumo ou a produto. 
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Figura 4-3 Histograma do Indicador de Eficiência da Área de Medicina da Base SCImago 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 4-4 - Histograma do Indicador de Eficiência da Base Reduzida de Medicina III 

.Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

 Os dados obtidos para o caso da supereficiência encontram-se na Erro! Fonte de referência 

não encontrada.. Tem-se uma discriminação melhor da eficiência das unidades de decisão. Uma 

das desvantagens no uso da supereficiência é a possibilidade de problemas não resolvidos pela 

retirada dos dados da unidade em questão. Foram 12 os casos que não foi possível determinar a 

eficiência do periódico.  
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Figura 4-5 - Histograma da Fronteira de Supereficiência da Área de Medicina da base SCImago. 

Fonte:Elaboração Própria 
 

 

 

 

 

 

 

4.3. Conclusão 

 

 Foi possível calcular os quatros indicadores proposto em relação às áreas da SCImago e 

da CAPES. O indicador de eficiência das áreas da base SCImago apresenta uma série de 

possibilidades para avaliação da fronteira de produção, além de identificar dentro de cada área os 

periódicos eficientes em termos de custo (medido pelo Total de Documentos em 2013 e nos 

últimos 3 anos, como também, pelo total de referências) em relação aos resultados desejados 

pelos periódicos (avaliados pelo indicado SJR, índice H, total de citações (3 anos) documentos 

citados (3 anos) e citações por documentos (2 anos). A avaliação do Qualis/CAPES em relação a 

base SCImago foi obtida pelos indicadores de representatividade, prestígio e associação. 

 Por fim, a avaliação em áreas especificas permitiu apresentar as possibilidades em termos 

das ferramentas da DEA, por exemplo: foi realizado análise dos dez mais e dos dez menos; 
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análise de benchmarking; supereficiência; e decomposição da eficiência técnica obtendo a 

eficiência de escala.   
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5. CONCLUSÃO   

 

 Com os resultados obtidos, observa-se que os periódicos das mais diversas áreas do 

conhecimento que estão na base do Qualis/CAPES não tem uma alta representatividade quando 

comparado com a quantidade de periódicos existentes na base internacional SCImago. Apenas 

quatro áreas do conhecimento, obtiveram índice de representatividade entre 20% e 30%. Isto 

indica que existe uma certa concentração da pesquisa brasileiro em poucos periódicos 

internacionais, o que pode ser uma consequência da política de direcionamento para publicações 

em periódicos que já constam na base Qualis/CAPES.  

 Apesar do indicador (R) ter apresentado resultados de que a maioria das áreas de 

conhecimento do Sistema Qualis/CAPES não possuem muita representatividade, quando 

comparados com os periódicos compostos na base internacional SCImago, os periódicos comuns 

às duas bases são, na maioria das áreas, maiores que a média da eficiência dos periódicos que 

compõem a base da SCImago. Dessa forma, o indicador de Prestígio (P), que é a diferença das 

eficiências das áreas da base reduzida Qualis/CAPES pelas eficiências da base SCImago 

(indicador E), mostrou um resultado satisfatório para a avaliação do Sistema Qualis/CAPES. 

 Porém, o último indicador calculado neste trabalho: indicador de Associação da 

Eficiência dos Periódicos no Qualis/CAPES por área - indicador (A) - apresentou um resultado 

bastante desfavorável. Para a elaboração desse indicador foi calculada a Correlação de Spearman 

e o p-valor para cada área do Sistema Qualis/CAPES, o cenário ideal seria haver várias áreas de 

conhecimento com uma correlação negativa e uma probabilidade de significância (p-valor 

     , mas, apenas nove áreas do Sistema Qualis/CAPES apresentaram um p-valor      , 

porém com correlação positiva, foram elas: Arte/Música; Biotecnologia; Ciências Biológicas I; 

Ciências Biológicas II; Ciências Biológicas III; Medicina I; Medicina II; Medicina III; 

Planejamento Urbano e Regional/ Demografia. A área de Matemática/Probabilidade e estatística 

também apresentou um p-valor      , porém, por ser uma área do Qualis/CAPES que tem mais 

de uma correspondência na área do SCImago, preferiu-se fazer uma análise com ressalvas.  

 Dessa forma, o indicador (A) mostra que a maioria das áreas de conhecimento da base 

Qualis/CAPES não está classificada de acordo com a eficiência obtida na base SCImago. Ou 

seja, os critérios utilizados pelo sistema de avaliação Qualis/CAPES nas mais diversas áreas não 

tem associação com a eficiência em termos de Produto/Custo destes periódicos. 
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 De forma geral, o passo principal desta dissertação foi propor uma metodologia de 

avaliação das bases já referidas e, neste sentido, a dissertação mostra que há uma série de 

possibilidades alternativas para avaliar a base do Qualis/CAPES por área. 

 As possibilidades alternativas podem ser identificadas como trabalhos futuros: 

 Fazer um processo único, com todas as ferramentas apresentadas, para uma área 

específica; 

 Verificar se a metodologia proposta pode ser aperfeiçoada, em termos de usar outras 

ferramentas de seleção de variáveis (análise multivariada), antes de obter a fronteira de 

eficiência; 

 Utilizar outras técnicas de obtenção da fronteira de eficiência, por exemplo, a 

metodologia bootstrap, ou a fronteira estocástica; e 

 Procurar comparar os resultados obtidos nesta dissertação com outras metodologias 

propostas para classificação de periódicos. 

     

 As limitações do trabalho consistem em: 

 A metodologia única apresentada atende a apenas um critério de avaliação das áreas de 

conhecimento. Ou seja, o critério de avaliação de eficiência de Produto/Custo de um 

periódico. Critérios de avaliações subjetivas não entram no modelo do trabalho e podem 

ser determinantes na construção de estratégias específicas para determinada área; 

 A mudança da forma da relação das duas bases: Qualis/CAPES e SCImago pode 

ocasionar numa mudança dos resultados do trabalho, porém, a mudança não seria 

significante.  
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A. Apêndice – Tabelas e Gráficos para Análise. 
 

Tabela A-1- Medida de Eficiência média do Indicador da Base SCImago e número de periódicos  por pais 

 

Países Média da eficiência 

Número de 

Periódicos  

Estados Unidos 0,9356 272 

Reino Unido 0,9396 235 

Holanda 0,9405 106 

Alemanha 0,9062 48 

Espanha 0,9786 18 

França 0,9206 16 

Itália  0,9258 13 

Índia 0,9447 9 

Bélgica  0,9626 7 

Brasil 0,9785 7 

Colômbia 0,9442 7 

República Checa 0,9913 7 

Malásia 0,9888 7 

Austrália 0,9632 6 

Canadá 0,9682 6 

Croácia  0,9495 6 

Romênia  0,9871 5 

Singapura 0,9220 5 

Chile 0,9755 4 

Lituânia  0,9747 4 

México 0,9258 4 

Filipinas  0,7962 4 

África do Sul  0,9887 4 

Suíça 0,9892 4 

Áustria 0,7300 3 

China 0,9526 3 

Grécia  0,9593 3 

Irlanda 0,9756 3 

Japão 0,9275 3 

Polônia  0,9944 3 

Turquia 0,9850 3 

Ucrânia  0,9527 3 

Chipre 0,9500 2 

Hungria 0,9426 2 
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Sérvia 1,0000 2 

Argentina 1,0000 1 

Bulgária 1,0000 1 

Finlândia 0,8393 1 

Indonésia 0,9565 1 

Israel 1,0000 1 

Jamaica 0,8861 1 

Letônia 0,8649 1 

Nova Zelândia 0,9048 1 

Nigéria 1,0000 1 

Paquistão 1,0000 1 

Portugal 0,9231 1 

Federação Russa 0,9752 1 

Arábia Saudita 1,0000 1 

Eslováquia 0,9942 1 

Coreia do Sul 1,0000 1 

Taiwan 1,0000 1 

Venezuela 0,9636 1 

  Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela A-2 - Relação dos Periódicos do Núcleo de Diamond em relação ao indicador de Eficiência. 

 

Periódicos 

 

Eficiência Qualis 

Hyokus 

& 

Tzeremes 

Journal of Political Economy      1,0000  - A 

Econometrica      0,9467  A1 A 

Quarterly Journal of Economics      1,0000  - A 

Journal of Financial Economics      1,0000  - A 

Journal of Economic Literature      1,0000  - A 

American Economic Review      1,0000  A1 A 

Review of Economic Studies      0,9935  - A 

Journal of Econometrics      0,9419  A1 A 

Brookings Papers on Economic 

Activity      0,8125  - A 

Economic Journal      0,9410    A 

Journal of Monetary Economics      0,8246  A1 A 

Journal of Economic Theory      0,9257  A1 A 

Review of Economics and 

Statistics      0,9913  - A 

Journal of International Economics      0,9829  - A 

Journal of Public Economics      0,9533  - A 

Rand Journal of Economics      1,0000  - A 

Journal of Development of 

Economics      0,9944  - A 

European Economic Review      0,9795  A1 A 

Journal of Law & Economics      1,0000  A2 B 

International Economic Review      1,0000  - B 

Journal of Labor Economics      1,0000  - B 

Oxford Economic Papers – New 

Series      1,0000  - B 

Economica      0,9815  - B 

Economics Letters      0,9968  A2 C 

Journal of Mathematical 

Economics      0,9917  A2 C 

Economic Inquiry      0,9729  - C 

Canadian Journal of Economics      0,9894  - C 

  Fonte: Elaboração Própria 
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Figura A-A-1 – Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Administração, C. Cont. e Turismo 

 
 

Figura A-A-2 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – Área: 

Antropologia/Arqueologia 

 
 

Figura A-A-3 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Arquitetura e Urbanismo 

 
 

Figura A-A-4 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – Área: 

Arte/Música 

 
 

Figura A-A-5 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Astronomia/Física 

 
 

Figura A-A-6 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – Área: 

Biotecnologia 
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Figura A-A-7 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Ciências Biológicas I 

 
 

Figura A-A-8 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – Área: 

Ciências Biológicas III 

 
 

Figura A-A-9 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Ciências Sociais Aplicadas I 

 
 

Figura A-A-10 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Direito 

 
 

Figura A-A-11 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Economia 

 
 

Figura A-A-12 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Educação 
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Figura A-A-13 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Educação Física 

 
 

Figura A-A-14 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Enfermagem 

 
 

Figura A-A-15 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Engenharia I 

 
 

Figura A-A-16 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Engenharia IV 

 
 

Figura A-A-17 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Farmácia 

 
 

Figura A-A-18 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Filosofia 
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Figura A-A-19 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Filosofia/Teologia: Subc. Teologia 

 
 

Figura A-A-20 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Geociências 

 
 

Figura A-A-21 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Geografia 

 
 

Figura A-A-22 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: História 

 
 

Figura A-A-23 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Interdisciplinar 

 
 

Figura A-A-24 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Letras/Linguística 
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Figura A-A-25 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Materiais 

 
 

Figura A-A-26 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Medicina I 

 
 

Figura A-A-27 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Medicina II 

 
 

Figura A-A-28 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Medicina III 

 
 

Figura A-A-29 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Medicina Veterinária 

 
 

Figura A-A-30 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Nutrição 
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Figura A-A-31 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Psicologia 

 
 

Figura A-A-32 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Química 

 
 

Figura A-A-33 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Saúde Coletiva 

 
 

Figura A-A-34 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Odontologia 

 
 

Figura A-A-35 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área:Planejamento Urbano e Reg./Demografia 

 
 

Figura A-A-36 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Serviço Social 
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Figura A-A-37 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: Sociologia 

 
 

Figura A-A-38 - Correlação dos índices Qualis x SCImago – 

Área: C. Política e Relações Internacionais 

 

                                                                                     
 


