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1.
O que é altmetria?

Conhecendo os dados altmétricos



“
“[...] a criação e estudo de novas 
métricas baseadas na web social 

para analisar e informar atividades 
acadêmicas”

altmetric.org



Mídias sociais

Ferramentas e 
plataformas online 
que permitem aos 
usuários gerar 
conteúdo e interagir 
entre si.

▷Redes sociais: Facebook, 
ResearchGate, academia.edu

▷Marcadores de referências: 
Mendeley, Zotero, CiteULike

▷Blogs: ResearchBlogging, 
etc.

▷Microblogs: Twitter, Tumblr

▷Wiki: Wikipedia

▷Repositórios de dados: 
Figshare, Slideshare

▷Vídeos: YouTube, Vimeo



Almetria:
A altmetria expande nossa visão do que aparenta ser o 
impacto, mas também do que está causando impacto. Isso 
é importante porque as expressões acadêmicas estão se 
tornando mais diversas.

altmetrics: amanifesto



Exemplos de altmetria 
incluem:

Referências a pesquisas em notícias e 
outros canais on-line
Compartilhamento de pesquisas em 
mídias sociais
Uso de pesquisas em políticas públicas
Pesquisas mencionadas em fóruns de 
revisão por pares pós-publicação



Como funcionam as ferramentas?

Buscam por links 
para artigos

Monitoram uma lista
de fontes

Organiza evidências
de atenção

Ex.: blogs, notícias, políticas
públicas, redes sociais, bookmarks

Criam links a partir
de identificadores
únicos, ex. DOI

Desambiguação de itens
mencionados

Coleta de dados de atenção

Reporte de dados de atenção

Cria página de métricas para 
cada produto de pesquisa
encontrado

Mostra métricas
consolidadas



Altmetria mostra atenção
Como a pesquisa está sendo encontrada, compartilhada e 
discutida dentro e fora da academia.



Indicador precoce

A altmetria mostra 
sinais precoces de 
potenciais impactos 
de pesquisa muito 
antes das citações, 
que podem levar 
meses ou anos para 
se acumular.

Altmetria complementa as 
citações bibliométricas

Insights em tempo real

A atenção é mostrada à 
medida que ocorre -
editores e autores não 
precisam esperar que 
um indicador seja 
publicado, como é o 
caso do Fator de 
impacto.



O que almetria não faz
A altmetria não indica a qualidade da pesquisa. Tal 
como acontece com os indicadores bibliométricos, a 
causa da atenção pode estar ligada a endossos de 
artigos ou a referências a erros.



2.
Porque usar altmetria no 

meu periódico?
Benefícios dos dados altmétricos



Com altmetria, você pode...

Acompanhar 
e planejar 
ações de 

marketing

Oferecer 
valor 

agregado 
aos autores

Mostrar o 
impacto 

mais amplo 
do periódico



Oferecer valor agregado 
aos autores

A altmetria ajuda os 
autores a rastrear o 
alcance e a influência de 
seu trabalho dentro e 
fora da academia, o que 
pode ajudá-lo a obter 
avanço na carreira e 
concessão de bolsas.



Descobrir novas 
pesquisas e futuros 
colaboradores

"Poder ver quem está se interessando 
ativamente pela pesquisa em 
qualquer campo específico também 
pode ser um canal útil para 
identificar possíveis novos 
colaboradores ou novas comunidades 
com as quais se envolver."



Acompanhar e planejar a 
promoção do periódico

1. Veja quais 
artigos atraem 
mais atenção 
online
Artigos com alto 
impacto altmétrico
podem ser bons 
candidatos para 
promover o seu 
periódico e mostrar 
que você publica 
pesquisas notáveis.

2. Encontre 
maneiras de 
promover artigos
Opções incluem:

▷ Coleções on-line de 
artigos relacionados

▷ Mostrar os 
principais artigos em 
seu site

▷ Compartilhar 
artigos populares em 
mídias sociais

3. Monitore o
progresso de 
suas ações de 
marketing
Saiba se seus 
esforços de 
marketing estão 
levando os artigos a 
serem encontrados 
e compartilhados 
on-line.



Feedback sobre os 
resultados da produção 
acadêmica

A altmetria fornece feedback imediato e 
em tempo real sobre a quantidade de 
atenção que um trabalho recebeu, 
facilitando o monitoramento de ações de 
marketing e indicando citações futuras.



Demonstrar o valor de seu periódico para 
autores e leitores

Ao contrário da 
bibliometria baseada em 
citações, a altmetria
mostra:
● Como a pesquisa está sendo usada 

dentro e fora da academia
● Onde a pesquisa está sendo 

encontrada e compartilhada em 
todo o mundo

● Os impactos mais amplos de 
resultados acadêmicos 
tradicionais e não tradicionais



3.
Como posso começar a 
usar altmetria no meu 

periódico?
Dicas para começar



Instale gratuitamente o Altmetric bookmarklet (http://altmetric.it) 
em seu navegador para ver um resumo da atenção online de 
qualquer artigo com um identificador único.

Se não há dados de seu periódico, fale com support@altmetric.com para 
saber se ele está sendo rastreado pela Altmetric.





Use o Altmetric Explorer (http://www.altmetric.com)
para ver toda a atividade gerada pelo seu periódico
e comparar com outros.



Explore os dados!

1. Identifique
quem está falando 
sobre sua pesquisa 
e a de seus pares

2. Pense sobre os 
objetivos do seu 
trabalho
Quem você gostaria 
que o visse, qual seria o 
resultado ideal?

3. Busque a 
melhor maneira 
de se engajar
Usando mídia
social,  blogs, sites
ououtros canais.



Saiba mais sobre toda a 
gama de métricas 
disponíveis

▷ Altmetric

▷ Google Scholarmetrics

▷ Scopus articlemetrics



https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=pt‐BR&vq=pt



https://www.scopus.com/sources



Instale uma conta Google Analytics
gratuita em seu site para monitorar...

Número de 
visualizações de 
páginas e PDF

Número de 
visitantes únicos e 
retornos ao site

Tempo gasto 
pelos visitantes 
em cada página

Canais mais 
usados para 
chegar ao seu site

De onde 
vêm seus 
visitantes



Ponha em contexto
Lembre-se de que as métricas são mais do que apenas números! 
Elas não contam a história toda. Talvez você precise buscar 
mais nos dados para entender onde e por que algo está (ou não) 
recebendo atenção.



E no Brasil?

Inglês é o idioma dominante das 
ferramentas e plataformas acadêmicas

Publicações de países emergentes 
tendem a ter menos visibilidade

Cobertura para a maioria das fontes de 
mídia social é insignificante.

Uso de mídia social para fins
acadêmicos ainda é baixo

Alperin, Juan Pablo. (2015). Geographic variation in social media metrics: An analysis of
Latin American journal articles. Aslib Journal of Information Management, Vol 67, No 3. 



Boas práticas para editores

▷Usar DOI como identificador digital único para os 
artigos

▷Investigar e entender as plataformas e tipos de 
interação mais usadas por seu público

▷Construir uma presença oficial nas redes sociais

▷Interagir e incentivar discussões sobre os artigos 
em blogs e redes sociais

▷Incentivar os autores a usar e manter atualizado 
seu registro no ORCID com links para a produção 
publicada nas revistas brasileiras



I am herebecause  
I love to give  
presentations.

You can findme  
at:

@username

Para mais dicas sobre
como você pode começar
a usar altmetria no seu
periódico, confira:



Perguntas?

Contato:

aandreafg@gmail.com


