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Avaliação Artigo: Análise bibliométrica da literatura acadêmica dos termos “Cidades Inteligentes”, 
“Turismo” e “Competitividade” de autoria de Renata Kazys de Oliveira. 
 
O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise bibliométrica acerca dos termos “cidades 
inteligentes”, “turismo” e “competitividade”, análise bibliográfica através de plataforma de base de 
dados Scopus para literatura internacional e Portal Periódico Capes para estudos nacionais. Para 
melhor desenvolvimento houve um recorte longitudinal dos últimos dez anos (2009 a 2019). O estudo 
demonstrou que existe um crescente aumento em estudos sobre a temática smart cities (cidades 
inteligentes) porém ao correlacionar aos outros termos, não oferecem dados suficientes para análises 
criteriosas. 
O trabalho está muito bem escrito e delimitado, com bases metodológicas bem definidas e objetivo 
claro. Os resultados obtidos ficaram sujeitos a falta de estudos acadêmicos acerca dessas três 
temáticas correlacionadas. A técnica de pesquisa bibliográfica, em especial a análise bibliométrica foi 
seguida à risca na análise dos resultados. É importante destacar que apesar do uso grande de tabelas, 
figuras e quadros é necessário para cumprir os requisitos do método escolhido. A conclusão revela um 
importante gap dentro dessas áreas, especialmente na literatura nacional, a justificativa de importância 
do mesmo como pioneiro no levantamento de informação nessa “nova” área ainda não explorada pelo 
turismo. 
Como comentários de melhorias ao artigo, sugere-se: 
A.) Revisão ortográfica e uso de vírgulas durante o texto; 
B.) Uso da palavra-chave TIC, de acordo com a revista é sugerido utilizar uma das palavras 
encontradas no tesauro de turismo; 
C.) O sistema APA de referências utiliza virgulas (,) e não ponto e vírgulas (;), rever durante o texto; 
D.) Um curto parágrafo explicando quais motivos levaram a escolha do período de 2009 a 2019; 
E.) Melhorar todas as imagens do trabalho, uma das exigências da revista é a legibilidade das imagens, 
com pouco mais de zoom, acabam estourando e fica difícil visualizar, especialmente a figura 1. E 
melhorias na figura 5; 
F.) O uso das palavras “smart cities” e “cidades inteligentes” apesar de ser o tema do trabalho 
apareceram, respectivamente, 66 e 24 vezes no trabalho, talvez a adoção de uma sigla seja melhor 
aproveitado.
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