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1 INTRODUÇÃO
A recuperação de informações na base de dados Web of Science (WoS) pode ser realizada a partir de uma estratégia de busca iniciada nos formulários Search ou

Advanced Search, combinando autor, assunto e nome da fonte. Além desta interface, outra menos conhecida apresenta-se como um recurso mais especializado para

análises bibliométricas, que possibilita a recuperação de informações contidas nas referências citadas nos artigos. Trata-se do Cited Reference Search (GARFIELD,

2004). Neste trabalho descreve-se a utilização do recurso Cited Reference Search para a recuperação de citações feitas às publicações do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE). O objetivo do estudo é identificar, através da análise de citações, uma das formas de apropriação da informação estatística oficial

produzida pelo IBGE, com base no entendimento de que o uso e a apropriação da informação acontecem quando as publicações são citadas. Alguns indicadores

bibliométricos já foram aplicados com sucesso na avaliação do impacto da produção estatística nacional do Canadá (HAMILTOM, 2007) e aqui no Brasil ainda não há

registros semelhantes no que diz respeito a análise de citações.

2 METODOLOGIA

O procedimento de recuperação das citações feitas ao IBGE iniciou-se a partir do acesso a Web of Science e da seleção da opção de busca avançada das

referências citadas (Cited Reference Search). No campo de autor citado (Cited Author) incluiu-se a expressão de busca ao IBGE e as diversas variantes da sigla e

do nome completo da instituição, em inglês e português.

3 RESULTADOS

Os resultados são apresentados na Tabela 1. Foram recuperados 2.571 artigos que

fizeram 3.272 citações às publicações do IBGE, no período de 2001 a 2009. Para

analisar as citações procedeu-se a análise dos dados do campo referências citadas

(Cited References - CR), contidas nos artigos na seguinte ordem: autor citado, ano

de edição da citação, título da publicação citada, conforme exemplo abaixo, onde a

primeira citação corresponde ao Censo Demográfico de 2000 e a segunda à

Pesquisa Mensal de Emprego (PME):

Ex. de citações:

*IBGE, 2001, CENS DEM 2000

*IBGE, 2008, PESQ MENS EMPR
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Tabela 1 – Número de artigos recuperados e número de citações recebidas de 
2001-2009

Fonte: Dados do autor.

Gráfico 1 - Número de documentos citantes, número de citações recebidas e média de 
citações por documento citante de 2001-2009

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por se tratar de um estudo em andamento, ainda serão identificadas as áreas e

temas das informações estatísticas mais citadas, os pesquisadores e as áreas do

conhecimento que mais se apropriaram, assim como o idioma predominante entre

outras características das publicações citantes e citadas. A etapa de recuperação

de dados descrita é parte do projeto de dissertação de mestrado apresentado ao

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul, a ser concluída em março de 2011.

Data Publicação Documentos citantes Citações
2001 106 162
2002 110 146
2003 123 152
2004 177 241
2005 184 216
2006 222 275
2007 447 545
2008 651 779
2009 551 756
Total 2.571 3.272
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Fig. 1 – Telas de recuperação de dados da Web of Science
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