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Resumo: O presente trabalho realiza uma análise e 

comparação bibliométrica com a ajuda de duas 

plataformas de pesquisas diferentes, “Web of Science” e 

“Scopus”. Ambas as pesquisas foram feitas sobre o 

Alinhamento da Tecnologia da Informação e práticas da 
Manufatura Enxuta. O objetivo final do trabalho é ser 

utilizado de apoio a um trabalho de mestrado. 

       Um mapa de citações também foi realizado no final 

do projeto. 

1. Introdução 
Tanto no Web of Science quanto na plataforma do 

Scopus, utilizou-se palavras chaves para comparação 
entre o tema principal, Alinhamento da Tecnologia da 

Informação e práticas da Manufatura Enxuta. Foram 

elas as palavras-chaves: “Lean Manufacturing”, “Lean 

Manufacturing and Information Technology” e “Lean 

Manufacturing and Information Technology”. 
Dentro de cada palavra chave, cada tema dividiu-se 

em outros 6 subtemas, são eles: Publicações por Ano, 

Documentos por Ano pela Fonte, Autor, Documentos 

por País/Território, Tipos de Documentos, Documentos 

por Área. 

Para caráter explicativo nesse Simpósio selecionou-
se apenas o tema “Lean Manufacturing”. A seguir serão 

apresentados os resultados dos subtemas Publicações 

por Ano, por Ano e pela Fonte e por País. 

 

 

2.1 Análise Scopus – Publicações por Ano 
 

        [1]O tema Lean Manufacturing apresentou uma 

grande quantidade de documentos, visto o período 

analisado do ano 2000 a janeiro de 2016. Foram 

encontrados 4922 documentos, com um crescimento 

exponencial do ano 2000, com 56 documentos, até seu 

ápice de publicações, 2014 com 475 documentos. 

A partir de do ano de 2015 já houve um grande declínio 

em pesquisas, dado pela queda das 475 publicações em 

2014 para 376 documentos em 2015. Como 

demonstrado na figura 1 abaixo:      

 
               Figura 1 – Publicações / Ano (Scopus) 

2.2 Análise Scopus – Publicações por Ano 

pela Fonte 
        Analisando apenas as cinco fontes que mais 

publicaram artigos sobre Lean Manufacturing conclui-

se que existe uma oscilação entre elas, no qual quatro 

delas tiveram grandes oscilações em quantidade de 

publicações por ano durante os quinze anos analisados 

(Assembly, SAE technical Papers, Industrial Engineer, 

Manufacturing Engineering). Porém é possível verificar 

que a fonte International Journal of Production 

Research apresentou uma continuidade no crescimento 

de publicações por ano. Começando com 3 documentos 
no ano de 2000 e terminando com 13 publicações em 

2015. Pode-se verificar tal informação na figura 2 

abaixo: 

 
Figura 2 – Publicações / Ano / Fonte (Scopus) 

 

2.3 Análise Scopus – País 

 
        O país com o maior número de publicações são os 

Estados Unidos com 1451 documentos, seguindo do 

Reino Unido, Índia, Alemanha e China. Com 

respectivamente 420, 265 ,173 e 149 publicações. Segue 

abaixo a figura 3 contendo as informações retiradas da 

plataforma Scopus. 
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Figura 3 – Publicações / País (Scopus) 

 

2.4 Análise Web of Science – Publicações por 

Ano 

 
       [2]A primeira pesquisa a ser feita na base de dados 

da Web of Science foi o “Lean Manufacturing” assim 

como estudado no Scopus. A palavra chave apresentou 

em publicações por ano 1856 documentos entre os anos 

de 2000 a 2015. Obtendo seu maior número em 2015 e 

seu menor número em 2002 e 2004. Pelo gráfico é 

possível verificar que as publicações/ano variaram 
durante os anos, porém houve um aumento expressivo a 

partir do ano de 2005.  

       A variação da quantidade de publicações pelos anos 

pode ser verificada no gráfico 4 abaixo: 

 

 
Figura 4 – Publicações/Ano (Web of Science). 

 

2.5 Análise Web of Science – Publicações por 

Ano pela Fonte 

 
        Utilizando-se as mesmas premissas da análise feita 

no Scopus, foram analisadas apenas as cinco fontes que 

mais publicaram artigos sobre Lean Manufacturing. No 

gráfico 2 abaixo verifica-se as 5 instituições que mais 

publicaram sobre Lean Manufacturing. Pode-se 

visualizar que há uma grande presença de Journals que 
publicaram sobre o tema, apontando principalmente 

para o International Journal of Production Research, 

com 108 publicações. Segue figura 5 com as 

informações sobre publicações por ano pela fonte. 

 

 
Figura 5 – Publicações /ano/fonte (Web of Science) 

 

2.6 Análise Web of Science – País 

 
        Os cinco países com os maiores números em 

publicações são os Estados Unidos, Inglaterra, China, 

Índia e Itália. Com respectivamente 548, 154, 140, 86 e 

83 publicações. Percebe-se também que há uma grande 

diferença entre o primeiro colocado, Estados Unidos e a 

Inglaterra, com 394 publicações de diferença.  

        Outros países com suas respectivas quantidades de 

publicações são possíveis serem visualizados no gráfico 

6 abaixo: 

 

 
Figura 6 – Publicações / País (Web of Science) 

 

4. Conclusões 
   Feito a Análise Bibliométrica e posteriormente o 

mapa de citações, conclui-se que com o material 

levantado, é possível que haja embasamento 

bibliométrico suficiente para a realização do mestrado 

sobre o tema de “Alinhamento da Tecnologia da 

Informação e práticas da Manufatura Enxuta”. 
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