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Nossa missão é
acelerar a pesquisa
aproveitando o poder
de revisão por pares



A revisão por pares é fator crítico para a maioria das revistas cientificas

• dos revisores acreditam que sem a revisão por pares não haveria 
controle na comunicação científica - Sense About Science Peer 
Review Survey

Mas os revisores  estão sob pressão

• 4 milhões de pesquisadores suportam este volume, realizando 7 
milhões de avaliações a cada ano. Isso é 2,5 bilhões de dólares de 
revisão por pares não reconhecida a cada ano.

1. The STM Report: An overview of scientific and scholarly journal publishing, STM March 2015
2. The “Burden” of Peer Review, The Scholarly Kitchen

http://www.stm-assoc.org/2015_02_20_STM_Report_2015.pdf
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2010/08/31/the-burden-of-peer-review/


À medida que a produção de publicações aumenta, os problemas também 
aumentam

Dificuldades para encontrar revisores

🔥

Baixa taxa de aceitação de revisores 

🔥

Longo tempo de resposta

Retrações

🔥

Publicação predatória

🔥

Riscos de revisão fraudulenta

Grande pressão 
para publicar

Incentivo mínimo 
para revisar



Estamos aqui para ajudar a 
resolver esses problemas

● Motivar revisores

● Fornece ferramentas para editores



Publons for Publishers
O pesquisador agora é o cliente

“Preciso fornecer uma experiência melhor para o revisor”

Revisão rápida, robusta e especializada é crítica

“Preciso de ajuda para encontrar, rastrear, contatar e motivar 
revisores”



1. O pesquisador agora é o cliente

Publons:

● transforma a revisão em uma atividade 

gratificante e em resultado de pesquisa 

mensurável

● envolve revisores, transformando-os em 

leitores, autores e revisores recorrentes

● aprimora seus serviços de pesquisador

● promove a marca da sua revista

2. Revisão rápida, robusta e especializada é 

crítica

Publons:

● ajuda os editores a encontrar, selecionar, 

contatar e motivar revisores.

● fornece insights sobre a atividade e 

preferências dos revisores

● Proteção contra revisão fraudulenta

● ajuda você a acelerar o processo de 

revisão da sua revista

Publons está aqui para ajudá-lo !



Publons oferece perfis gratuitos para pesquisadores e permite que eles rastreiem, verifiquem e 
mostrem suas revisões por pares e contribuições editoriais em periódicos do mundo todo.

● Reconhecimento entre 
editores para revisão 
por pares

● Registro verificado de 
revisão e trabalho 
editorial

● O anonimato do revisor 
é mantido de acordo 
com a política do 
periódico

Transformando a revisão em uma atividade recompensadora

Public reviewer profile



A integração do Publons aprimora a experiência do revisor:

● Serviço de reconhecimento automatizado para revisores 

● Vários pontos de contato com os revisores

● Melhora o relacionamento com revisores existentes

● Estende o envolvimento até o ponto da publicação do artigo e 

além.

Além disso, uma integração Publons oferece:

Uma maneira de construir a presença de seus periódicos no Publons

Oportunidades adicionais e aprimoradas de engajamento de 

pesquisadores.

With Publons, reviewing becomes a service for the reviewer.

Aumenta o envolvimento do pesquisador



Incentivando os pesquisadores a revisar e submeter manuscritos
para a sua revista

"Publons has definitely made the reviewing process more 
rewarding and enjoyable!” 

- Sadaf Atarod, Postdoctoral Associate - Center for 
Regenerative Medicine, Boston University

“I’m more likely to submit papers to and more likely to review 

papers for [partnered journal]. ”

- Rob W. Briddon

"It was a little easier spending [the morning] on manuscript review 
knowing, even if comments are ignored - I still get some credit...I also 
believe I am much more constructive and spend more time explaining 
issues and offering solutions. Thanks Publons.”

- Steven B. Roberts, University of Washington
Editorial Board - Scientific Data

""Yes, I am more likely to carry out a review now. I feel that 
Publons does deliver on helping me get credit for peer review.”

- Alex Bateman, Head of Protein Sequence Resources - EMBL 
European Bioinformatics Institute - Present

48% Just as likely as before

20% Far more likely

30% More likely



Defina um nível de privacidade adequado para sua revista
• O controle de política de 

revisão avançada do
Publons oferece suporte a 
todos os tipos de revisão:

• Open or blind

• Published or unpublished

• Os editores usam o painel 
do parceiro para definir 
uma política de revisão 
específica (não requer 
integração).

Política padrão: Perfis de usuário só mostram
nome do journal e ano. Só aparece se o 
manuscrito revisado já se tornou público. 



2M+
reviewers

(+131k Brasil)

8.7M+
reviews

(+210k Brasil)

8k+
partner journals

(+300 Brasil)

14,000+ organic reviews each week

Publons em números

*As at 1 July 2020

8.5/10
Avg. user 

satisfaction score
(Brasil 9/10)

Publons está crescendo rapidamente, refletindo a demanda dos pesquisadores pelo serviço.



6 de top 7
editoras

1,350+
Periódicos
integrados

Nossa missão é suportada por grandes parceiros da indústria



Como funciona a integração: A experiencia para o revisor

Reviewer 
invited

Decision
by editor

Publication
Reviewer 
submits

Invitation 
accepted

Review 
complete

Dear Pierre Revuer,

We invite you to review the following paper:

“Groundbreaking research findings that will change the 

world“

We have also partnered with Publons to give you the 

recognition you deserve for your peer review contributions. 

With a free Publons profile you can effortlessly track, verify 

and showcase your review work. If you don’t have an 

account, sign up now so any reviews you complete can be 

automatically added to your profile in compliance with our 

journal’s policies.

Regards,

Editor in Chief



Como funciona a integração: A experiencia para o revisor

Reviewer 
invited

Decision
by editor

Publication
Reviewer 
submits

Invitation 
accepted

Review 
complete

Yes

No

Publons opt-in

Publons checks for existing account. 
If none, invites reviewer to sign up

Publons 
automatically 
retrieves and 
transfers verified 
review details. No 
need to manually run 
reports!

Profile updated with verified review record
(No sensitive information is displayed)

Add this 

review to 

Publons?



Publons está acelerando a pesquisa, aproveitando o poder da revisão por 
pares

Publons ajuda você a fazer avaliações e melhorar os serviços do pesquisador 
por meio de:

Motivação e engajamento
Uma melhor experiência do revisor sempre, por meio do reconhecimento e da 
motivação do revisor

Descoberta, recrutamento e insights
Ferramentas para seus editores entenderem e realizarem a revisão por pares
Maior percepção de seus processos de revisão por pares e decisões 
editoriais.Maior percepção de seus processos de revisão por pares e decisões 
editoriais.



Publons
Aproveite o poder da 
revisão por pares

partners@publons.com



Obrigada!
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