
Beamplots de Impacto do 

Autor 

No Registro de Autores da  Web of 

ScienceTM 

Clique View Full 

Beamplot  para ver o 

quadro completo. 

 
 

Percentis 

O valor do percentil normalizado de 

citações é determinado pela comparação 

das citações a um trabalho individual às 

citações para todas as publicações no 

mesmo ano, área do conhecimento e 

mesmo tipo de documento, assim 

determinando o percentual de trabalhos a 

cada nível de citações. 

Na Web of Science, um valor de percentil 

mais alto significa uma melhor performance. 

Se um paper tem um percentil de 99, 

significa que está nos top 1%  das 

publicações mais citadas de mesmo tipo de 

documento, ano de publicação e área do 

conhecimento. Um percentil indica como o 

trabalho tem sua performance em relação 

aos seus pares, portanto, sendo um 

indicador normalizado. 
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Registro do Autor na Web of 

Science 

Os Beamplots são representações gráficas da 

performance das citações às publicações de um 

pesquisador. Os Beamplots usam percentis 

normalizados de citações como uma maneira 

de comparar a performance de citações das 

publicações. O que permite a você : 

 Ver a performance do artigo em 

contexto apropriado 

 Ver a mudança de performance ao 

longo do tempo 



Beamplot Visão 

Completa 

Passe o cursor para ver os 

detalhes do artigo.  

Escolha a 

visualização do 

beamplot ou a lista 

de publicações 

Os últimos 10 anos 

é a visualização 

default, mas pode 

ser expandida para 

toda a produção do 

autor.   

Linha tracejada representa 

o percentil mediano para 

todos os trabalhos no  

beamplot. 

Cada ponto azul no beamplot  

representa um artigo ou grupo de 

artigos. Sua posição mostra seu 

ano de publicação (eixo y) e seu 

percentil de citação (eixo x).  

 
O que você deve saber : 

 Os valores dos percentis são originários do  InCites Benchmarking & AnalyticsTM 

 Beamplots somente incluem as publicações que tem tipo de documento como artigo ou review na Web of 

Science  

 Percentis são calculados para as publicações desde  1980. O ano corrente e o ano anterior são excluídos 

do beamplot. 

 Publicações podem estar categorizadas em mais de uma área do conhecimento, mas a categoria mostrada 

é sempre a de mais alta performance.   
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