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2 Clarivate Analytics é lider global no fornecimento de informações e análises 

confiáveis para acelerar o ritmo da inovação. 

 

Temos a missão de ajudar a reduzir radicalmente o tempo de transformação de 

novas ideias em inovações que mudam a vida. 



3 Clarivate Analytics (antes ISI) tem sido autoridade em citações e avaliação científica há mais de 
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• Índice de citações na Web 

 

• Multidisciplinar, todo o mundo 

 

• Indexa aprox. 18000 revistas ou 

periódicos, além de conferências e 

livros (desde 1900 – abrangência 

depende de sua subscrição) 

 

• Indexa todos os itens significativos 

capa a capa  

 

• Atualização diária (segunda à sexta-

feira) 

Web of Science 



DII – Derwent Innovation Index 

• Índice de Patentes Mundiais Derwent - Derwent 
World Patents Index (DWPI) , Índice de Citações de 
Patentes - Patents Citation Index (PCI) e Recursos  
de Qúimica Derwent - Derwent Chemistry Resource 
(DCR) 

 

• 11 milhões de invenções básicas e 22 milhões de 
patentes 

 

• 1963 – até hoje 

 

• Dados de mais de 50 autoridades que emitem 
patentes ao redor do mundo  

• Referências citadas e que fazem citações das 6 
maiores autoridades emissoras de patentes, com 
dados desde 1973 e acesso ao documento original 
da patente 

 

• Atualizado semanalmente 
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JCR – Journal Citation Reports 

• Indexa as revistas mais importantes por 

área do conhecimento que foram 

publicadas no ano referência, avaliadas 

por influência, citações recebidas, e vários 

índices são calculados, incluindo-se o 

fator de impacto. 

 

• Uma edição anual que sai no meio do ano 

subsequente ao analisado.  

 

• Todas as revistas que estão no JCR, estão 

indexadas na Web of Science Coleção 

Principal.  



EndNote Online 

• Software que permite a criação de uma 

base de dados personalizada na web, de 

referências bibliográficas.  

 

• Permite a formatação automática da 

bibliografia e citações no texto, em 

ambiente Word, através de um plug in 

que faz a formatação em mais de 1000 

estilos bibliográficos pré-carregados.  

 

• Utilização gratuita para todos os usuários 

do Portal Capes.  
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• Baseado nos dados da Web of Science Coleção Principal – desde 1980 

• Entenda o panorama global da pesquisa e como você se compara a ele 

• Benchmark de produção nacional & institucional e performance da pesquisa; 

entenda as publicações que constituem essa performance   

• Avalie  colaborações existentes e identifique outras potenciais 

• Acompanhe os tópicos & pesquisas emergentes na comunidade científica 

• Identifique experts dentro e fora de sua organização 

 

InCites – BenchMark & Analytics 
Plataforma de Análise Bibliométrica da Pesquisa 



Deborah Dias |  deborah.dias@clarivate.com  | Monica Silveira |  monica.silveira@clarivate.com  | 

https://support.clarivate.com/WebOfScience | clarivate.com  

Obrigada! 
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