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construção e anáLise dos aGrupamentos  

Da instigante prática de se agrupar elementos segundo similaridades 
e proximidades.

A Tabela 19 apresenta os pesquisadores com produção e impacto em 
âmbito nacional e internacional, construída a partir dos seguintes conjuntos de 
dados: pesquisadores mais produtivos dos ENANCIBs, EBBCs e base Scopus 
(2ª., 3a. e 4a. coluna), pesquisadores com impacto no GT7 e base Scopus (5ª. 
e 6ª coluna). A última coluna contém primeiro os valores absolutos de citações 
de cada pesquisador, tomado em relação ao número total de artigos produ-
zidos. Logo a seguir, registram-se os índices normalizados de citação de cada 
autor na medida em que cada autor advém de áreas diferentes e, portanto, com 
especificidade de padrão de citação próprio da área, tornando-se impossível a 
comparação dos valores de citação tomados na forma absoluta.

Os indicadores normalizados, possibilitam avaliações comparati-
vas, seja entre áreas ou entre níveis de agregação, uma vez que padronizam 
as unidades de medida (GLÄNZEL et al., 2009). 

Um indicador normalizado é definido como o quociente entre o 
indicador analisado, tomado no seu valor original, dividido pela média-pon-
derada-do indicador na área de estudo científico (MOED, 2009). Como 
resultado, esse indicador padroniza o comportamento dos pesquisadores, de 
forma a situá-los em relação à tendência global (média) observada na área. 
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A última coluna da Tabela 19 reproduz os valores de impacto (citação), 
tomados na forma normalizada, de acordo com o desenvolvimento da fórmula 
apresentada às páginas 84, 85 e 86 nos procedimentos utilizados na pesquisa. 

Considerando que os pesquisadores que causaram maior impacto 
(Smiraglia, 2011b) definem melhor o domínio de uma área, definiu-se o 
seguinte procedimento para o pesquisador pertencer à Tabela 19, último 
filtro para determinação dos pesquisadores que constituem o domínio de 
EMI: consideraram-se aqueles que foram citados pelo menos nove vezes, na 
base Scopus ou no GT7, com suas respectivas produções nos três universos.

Tabela 19 – Pesquisadores com produção e impacto em âmbito 
nacional e internacional

Pesquisadores Prod.
GT7

Prod.
EBBC

Prod.
SC0

Imp.
GT7

Imp.Scopus
Absoluto Normalizado

Almeida (UFBA) 0 0 2 0 47 9,7
Barreto (IBICT) 0 0 0 12 0 0,0
Bezerra (UNICAMP) 0 0 2 0 9 2,2
Bini (UFG) 0 0 7 0 17 2,0
Blank (UFRGS) 0 0 3 0 12 3,0
Braga , G.M. 0 0 0 13 0 0,0
Bressan (UNIFESP) 0 0 4 0 49 7,8
Bufrem (UFPR) 5 2 3 23 1 4,7
Caregnato (UFRGS) 10 1 1 13 0 0,0
Carvalho (UEM) 0 0 2 0 9 4,6
da Luz (UFRJ) 0 0 4 0 21 2,5
Diniz (UFG) 0 0 3 0 9 2,0
Dubugras (FIOCRUZ) 0 0 3 0 50 12,0
Figueira (UFRJ) 0 0 5 0 22 2,1
Gerolin (UNIFESP) 0 0 7 0 97 11,3
Gleiser (UFRJ) 0 0 2 0 13 2,6
Gomes (UFBA) 3 0 0 11 0 0,0
González (UFRJ/IBICT) 0 0 0 11 0 0,0
Herculano (UNESP) 0 0 4 0 9 3,0
Kieling (UFRGS) 0 0 2 0 15 4,2
Kobashi (USP) 2 0 0 10 0 0,0
Leta (UFRJ) 1 5 11 13 136 7,65
Mari (UNIFESP) 0 0 9 0 108 10,8
Marques (UFRJ) 0 0 2 0 13 2,6
Marteleto (UFMG) 0 0 0 9 0 0,0
Mendlowicz (FIOCRUZ) 0 0 5 0 22 2,1
Meneghini (SciELO) 0 0 8 13 58 4,6
Miranda (UNB) 1 0 0 12 0 0,0
Mueller (UNB) 7 3 1 48 0 0,0
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Mugnaini (USP) 3 1 3 13 30 5,6
Nabout (UEG) 0 0 5 0 11 1,5
Noronha (USP) 7 0 0 15 0 0,0
Oliveira (UFMG) 3 1 0 17 0 0,0
Packer (UNIFESP) 0 0 6 11 57 5,6
Pecegueiro (UNB) 0 0 0 13 0 0,0
Pinheiro (IBICT) 3 0 0 27 0 0,0
Población (USP) 3 0 0 15 0 0,0
Razzouk (UNIFESP) 0 0 4 0 57 16,2
Santos, N. (UNB) 0 0 2 0 12 3,4
Santos, R. (UFPE) 5 2 2 13 1 16,7
Sorenson (UFRJ) 0 0 2 0 11 3,3
Stumpf (UFRGS) 9 2 1 18 0 0,0
Targino (UFPI) 1 0 0 14 0 0,0
Vanti (UFRN) 2 2 0 11 0 0,0
Vanz (UFRGS) 5 3 1 17 0 0,0
Vasconcelos (UFRJ) 0 0 2 0 11 6,6
Velho (UNICAMP) 0 3 2 18 1 1,2
Wainer (UNICAMP) 0 0 3 0 14 1,8
Zorzetto (FAPESP) 0 0 3 0 50 16,1

 Fonte: Elaborado pela autora.

O pesquisador foi incluído a partir do impacto que causou na comu-
nidade científica. Ficaram excluídos aqueles que tiveram oito ou menos citações 
(valor absoluto) na Scopus e no GT7, portanto, os que causaram menos impacto. 

A simples inspeção visual da Tabela 19, já se percebem aqueles 
pesquisadores que estiveram presentes nas três ambientações analisadas, 
com seus indicadores de produção e impacto.

Construiu-se o dendograma, no qual os agrupamentos de pesqui-
sadores (clusters) ocorrem segundo similaridades e proximidades.Utilizou-
-se a análise de agrupamentos, que constitui um grupo de procedimentos 
e técnicas multivariadas, cuja finalidade principal é agregar objetos com 
base nas características comuns, fazendo os agrupamentos baseados em 
proximidades (distâncias). Os agrupamentos formados devem ter uma ho-
mogeneidade interna (dentro do grupo) e heterogeneidade externa (entre 
um grupo e outro).

A análise de agrupamentos (clusters) é utilizada para estabeleci-
mento de grupos entre os elementos analisados, como os pesquisadores 
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advindos de três instâncias diferentes para os indicadores de produção e 
de duas instâncias para os indicadores de impacto. Para retratar os agrupa-
mentos, utilizou-se a construção do dendograma, cuja estrutura, em forma 
de árvore, mostra em forma escalonada que as distâncias menores entre 
combinações indicam maior homogeneidade entre elas. Para tanto, uti-
lizou-se o SPSS (Statistical Package for de Social Science) para construção 
dos agrupamentos de pesquisadores, usando o método Ward e a medida 
qui-quadrada de distâncias, com variáveis de z-escore (normalizadas).

Apresenta-se o dendograma( Figura 8), com corte (em verme-
lho na vertical)1. Destacou-se em cores cada agrupamento, constituindo-se 
cinco grupos com a respectiva legenda ao lado. 

O dendograma revela o agrupamento dos pesquisadores segundo 
similaridades, considerando as cinco variáveis em estudo, a saber: Produ-
ção no GT7 (Prod. no GT7), Produção nos EBBCs (Prod. no EBBC), 
Produção na base de dados Scopus (Prod. Sco), Impacto no GT7 (Imp.
GT7) e Impacto na base Scopus (Imp. Sco).

1 Considerou-se mais adequado o corte no dendograma no local feito, por possibilitar uma leitura mais clara 
dos grupos formados.
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Figura 8 – Dendograma usando o método Ward z-escore (valores normalizados
Fonte: Gerado a partir do software SPSS.

A análise da Figura 8 mostra os 5 agrupamentos de pesquisado-
res: o grupo 1 é formado por 11 pesquisadores; o grupo 2, por 11 pesquisa-
dores; o grupo 3, por um único pesquisador, que se destaca e se diferencia 
em relação a todos os indicadores estudados; o grupo 4, por 7 pesquisado-
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res e; o grupo cinco, o maior deles, formado por 19 pesquisadores. Para as 
análises das proximidades e similaridades entre os grupos, consideraram-se 
as seguintes estatísticas: média e desvio padrão, apresentadas na Tabela 20, 
que mostram os agrupamentos e seus indicadores. 

Tabela 20 – Médias e desvios padrão por agrupamento do den-
dograma 

 Indicadores Médias (Desvio Padrão)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3* Grupo 4 Grupo 5
Prod. no GT7 1,18 (1,33) 5,09(3,06) 1,00 0,00(0,00) 0,00(0,00)
Prod. no EBBC 0,00(0,00) 1,82(0,98) 5,00 0,00(0,00) 0,00(0,00)
Prod. Sco 0,00(0,00) 1,27 (1,10) 11 4,57(2,51) 3,63(1,89)
Imp.GT7 13,36(4,84) 18,73(10,27) 13,00 0,00(0,00) 1,26(3,80)

 Imp. Sco 0,00(0,00) 2,56(5,10) 7,65 11,99(3,14) 3,13(1,41)

Fonte: Elaborado a partir das estatísticas geradas pelo SPSS. 
(*)Grupo formado por um único pesquisador

A seguir, estão relacionados os participantes dos diferentes grupos 
e feitas as respectivas análises em relação às estatísticas, médias e desvíos 
padrão. O desvio padrão é a medida mais comum para se avaliar a disper-
são estatística. Ele mostra o quanto de variação ou “dispersão” existe em 
relação à média (ou valor esperado). Um baixo desvio padrão indica que 
os dados tendem a estar próximos da média; um desvio padrão alto indica 
que os dados estão espalhados por uma extensão grande de valores e indi-
cam a baixa representatividade da média. 

Vale destacar que, para se medir a variação dos dados em relação 
à média, se utiliza o coeficiente de variação de Pearson: quanto menor 
for o seu valor (C.V.), mais homogêneos serão os dados. O coeficiente 
de variação é considerado baixo, apontando um conjunto de dados bem 
homogêneos, quando for menor ou igual a 25% (LEVIN, 1985). O fato 
de o coeficiente de variação ser dado em valor relativo permite comparar 
séries de valores que apresentam unidades de medida distintas. Em alguns 
grupos destacou-se o coeficiente de variação, quando os valores de média e 
desvio padrão foram díspares.
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Grupo 1 – Composto por 11 participantes, a saber: Braga, G.; 
Pecegueiro, C.M. de A. (UNB), Barreto, A.de A. (IBICT), Gonzalez, de 
G.M.N. (UFRJ/IBICT), Marteleto, R.M. (UFMG), Miranda, A., Targi-
no, M. das G. (UFPI), Gomes, M.Y.F, (UFBA) , Kobashi, N. (USP), Po-
blación, D. A. (USP) e Pinheiro, L.V.R. (IBICT).

Todos os pesquisadores do Grupo 1 produzem e/ou causam im-
pacto somente no GT7. Eles apresentam a variação do impacto de forma 
quase regular pelo grupo de pesquisadores citados, variação esta distribuída 
quase uniformemente por todo o grupo, pouco maior de 25%, o que torna 
os valores de produção e impacto do grupo um tanto díspares. O coeficien-
te de variação relativo à produção dos pesquisadores do GT7 é bem alto, 
sinalizando que a média em relação à produção é pouco representativa. 
O impacto causado por esses pesquisadores é o indicador que resulta na 
similaridade entre eles. São pesquisadores advindos da área de Ciência da 
Informação, porém não apresentam nenhuma produção e/ou impacto em 
âmbito internacional. 

Grupo 2 – Composto por 11 participantes, a saber: Bufrem,L 
(UFPR), Mugnaini,R. (USP), Oliveira, M. de (UFMG), Vanti, V. 
(UFRN), Vanz, S. A. de S. (UFRGS), Velho, L. (UNICAMP), Santos, 
R. M. dos (UFPE), Caregnato,S. (UFRGS), Stumpf, I.R.C., (UFGRS), 
Noronha, D.P. (USP) e Mueller, S.P.M. (UNB).

Os pesquisadores do Grupo 2 inserem-se em quase todos os 
universos estudados, com destaque para altas médias de produção e im-
pacto no GT7, com moderada produção nos EBBCs e discreta produção 
e impacto na base Scopus. O desvio padrão absoluto para os valores da 
média é pequeno, porém apresenta grande variação em torno da média, 
especialmente em relação ao impacto na base Scopus, sugerindo maior 
homogeneidade nos indicadores relativos ao desempenho de produção e 
impacto no GT7 e produção nos EBBCs. São, na maioria, pesquisadores 
advindos da área de Ciência da Informação, com exceção feita a Vanti, 
N. (UFRN) e Velho, L. (UNICAMP). Faça-se destaque aos pesquisado-
res Bufrem, L. (UFPR), Mugnaini, R. (USP) e Santos, R. M. (UFPE), 
que produzem nos três universos estudados, impactam o GT7 e recebem 
citações na base Scopus.
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Assim, os 11 componentes pertencentes ao Grupo 1 e os 11 com-
ponentes do Grupo 2 são pesquisadores da área de Ciência da Informação, 
o que já mostra a inserção de pesquisadores da Ciência da Informação na 
ciência mainstream, ainda que não tanto quanto a desejável.

Grupo 3 – Composto por uma pesquisadora: Leta, J. (UFRJ). 

No Grupo 3, não houve variação nas duas estatísticas estudadas, 
dada a composição única do agrupamento formado pela pesquisadora da 
UFRJ. A pesquisadora em questão insere-se em todos os ambientes estu-
dados, com produção moderada no GT7, destacada produção no EBBC e 
na Scopus e com impacto relevante tanto no GT7 quanto na base Scopus. 
Este perfil a distingue como integrante única no grupo.

Grupo 4 – É composto por sete pesquisadores, a saber: Gerolin, 
J. (UNIFESP), Mari, J. de J. (UNIFESP), Razzouk , D. (UNIFESP), Zor-
zeto, R. (FAPESP), Bressan,R.A. (UNIFESP), Almeida-Filho, N.(UFBA) 
e Dubugras, M.T. (FIOCRUZ). Este grupo se contrapõe ao Grupo 1 nos 
valores de produção e de impacto: apresentam produção e impacto somen-
te na base de dados Scopus, sendo o grupo que maior impacto causa nesta 
base. É um grupo advindo das ciências biológicas, médicas e de saúde, 
publicam sobre saúde pública, políticas de saúde e indicadores métricos 
em geral. Apresentam um coeficiente de variação dentro do esperado para 
o impacto na base Scopus (próximo a 25%), discrepando um pouco na 
produção, em que os valores não são tão homogêneos em torno da média. 

Grupo 5 – É o maior dos grupos, composto por 19 pesquisado-
res, a saber: Da Luz, M.P. (UFRJ), Herculano, R.D.(UNESP), Diniz_Fi-
lho, J.A.F.(UFG), Wainer, J. (UNICAMP), Blank , D. (UFRGS), Santos, 
N.C.F. (UNB), Sorenson ,M.M. (UFRJ), Gleiser, S. (UFRJ), Marques-
-Portella, C. (UFRJ), Bezerra, F. (UNICAMP), Carvalho,P. (UEM), Kie-
ling, C. (UFRGS), Vasconcelos, S.M.R. (UFRJ), Meneghini, R. (Projeto 
SciELO), Packer, A. (Coordenador de Projetos da Fundação de Apoio à 
UNIFESP), Fiqueira, I. (UFRJ), Medlowicz, M.V. (FIOCRUZ), Nabout, 
J.C. (UEG) e Bini, L.M.(UFG).

Esse grupo, bastante heterogêneo em relação às instituições e 
áreas de origem, apresenta características bem homogêneas em relação à 
produção nos três ambientes e em relação ao impacto tanto no GT7 quan-
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to na base Scopus: nenhum deles produz no GT7, nem nos EBBCs, porém 
impactam o GT7, apesar de apresentarem grande dispersão relativa, ou 
seja, o coeficiente de variação alto, com grande variabilidade em torno da 
média. Assim, produzem somente na base Scopus e impactam esta base e o 
GT7 com dispersão acentuada em mais de 52,0 %. Coloca-se logo após o 
Grupo 4 em relação ao impacto em âmbito internacional. 

Assim, se apresenta claramente o grupo dos 49 pesquisadores em 
clusters definidos, delineando-se de forma decisiva os cinco grupos, que se 
aproximaram segundo suas similaridades de produção nos três ambientes e 
sua proximidade de valores apresentados em relação ao impacto nos outros 
dois ambientes estudados. 

Em síntese: compreende-se que a produção e o impacto nas três 
ambientações têm alto poder de discriminação entre os grupos: o cálculo 
do desvio padrão apresentou pouca variabilidade em todos os grupos 
e em relação a todos os indicadores, mostrando que os agrupamentos 
constituídos pelos clusters são homogêneos internamente, guardam he-
terogeneidades e diferenças entre si e são representativos em relação aos 
indicadores estudados.




