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Necessidades dos editores

• Relatórios de métricas em tempo 

real

• Temas que são relevantes para 

comunidade científica

• Quais países/ cidades/ 

universidades lêem meus trabalhos?

• Tenho citações no Scopus?

• Que público estou atraindo: 

leitores do setor público, 

acadêmico ou corporativo?

• Os autores da minha revista 

conhecem o impacto dos seus

trabalhos?

• Como integrar outros tipos de 

conteúdo (dados, imagens) na

minha revista?



Digital Commons - Elsevier

• Digital Commos é uma plataforma que
combina o gerenciamento do fluxo
editoral de publicação com a gestão de
conteúdos digitais

• A integração de trabalhos em um
repositório institucional moderno permite
dar visibilidade internacional aos
diferentes tipos de conteúdos produzidos
pela comunidade acadêmica: desde teses
e disertações, pré-prints, artigos,
conferências, livros, arquivos multimídia,
artefatos históricos, etc



Tipos de revistas

Revistas científicas por disciplina
OA & Assinatura

Digital Commons é majoritariamente uma plataforma de Acesso Aberto

Digital Commons:

94% revistas 

Acesso Aberto



• Design personalizado (com o auxílio de um 

designer dedicado) 

• Visibilidade (SEO)

• Dashboard para editores

• Relatórios para autores

Diferenciais Digital Commons

Modelo de 
Serviço

Métricas de 
Impacto

VisibilidadeRepositório
Gestão

Editorial

• Métricas de impacto (incluindo métricas alternativas)

• Preparação para indexação

• Preservação CLOCKSS e Portico

• Gestão editorial + Repositório



Design personalizado e equipe técnica

Digital Commons disponibiliza uma

equipe para trabalhar com o editor

no design da revista, bem como

aspectos técnicos, tais como:

• Melhorar o fluxo de trabalho de

autores e editores

• Como aumentar a visibilidade dos

artigos

• Como preparar a revista para

indexação em bases de dados

internacionais

https://arrow.dit.ie/culhis/
https://ecommons.aku.edu/pjns/
http://scholarworks.sfasu.edu/crhr_research_reports/vol1/iss1/3/


Visibilidade (Search Engine Optimization)

A equipe Digital Commons

(DC) monitora o algorítmo de

busca do Google para

garantir que o conteúdo das

revistas ou repositórios DC

estejam sempre entre os

primeiros resultados



Aumento da visibilidade

TQR Achieves 2 

Million Downloads
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Dashboards disponíveis para editores

Mapas de downloads em

tempo real

Dashboards e relatórios

por tipo de conteúdo, 

país, público leitor

https://nsuworks.nova.edu/tqr/
https://readership.works.bepress.com/?dashboardToken=5890d9669957160c4cf76bbeHJSCntDrj5Ue1p8DA6Ashy057Ao3qA8JoyiKQlgC


Métricas para autores

Tive mais downloads do meu 

artigo nos últimos 2 meses do 

que nos últimos 25 anos!

Relatórios mensais de 

downloads/leitura para o autor



Métricas alternativas PlumX 

USAGE
(clicks, downloads, 

views, library 

holdings, video 

plays)

CAPTURES
(bookmarks, code 

forks, favorites, 

readers, watchers)

MENTIONS
(blog posts, 

comments, reviews, 

Wikipedia links)

SOCIAL 

MEDIA
(likes, shares, 

comments, tweets)

CITATIONS
(citation indexes, 

patent citations, clinical 

& policy citations)

Metrics 

Categories



Métricas Alternativas 



Métricas Alternativas (incluindo visualizações no Scielo e Ebsco)
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https://digitalcommons.augustana.edu/relgwomanist/
https://digitalcommons.augustana.edu/relgwomanist/8/
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- The dataset has been downloaded more than 

900 times from the IR

- And the data has been featured by major 

international media and publishing companies

- Because the data was in the IR, the impact 

and visibility of the research output was 

enhanced

- Thomas Crowther was an environmental 

studies fellow at Yale University in 2015

- He researched global tree densities and 

collected over 420,000 data points 

- An article associated with the research and 

data was published in Nature

- And the full dataset made available in Yale’s 

IR





Preparação para indexação em bases internacionais

✓ A equipe Digital Commons apoia os editores

na preparação para indexação

✓ Dentre os serviços estão incluídos: revisão

da política editorial e diversidade geográfica

de autores e revisores, revisão do código de

ética, avaliação da claridade e objetividade

dos resumos, revisão da página online da

revista e muito mais

✓ Vale mencionar que a indexação em

nenhuma base está garantida com a

contratação do Digitial Commons



Preservação em CLOCKSS e Portico

✓ Todo o conteúdo das revistas Digital Commons é

armazenado em plataformas de preservação

digital reconhecidas no mercado como

CLOCKSS e Portico

✓ O conteúdo é propriedade da revista e, em caso

de descontinuidade do contrato com a Elsevier,

entregamos todos os arquivos da revista em um

formato aceitável pelo cliente.

✓ Mas porque a preservação é importante?



Fotos Multimídia Documentos Institucionais

Coleções Especiais

Todas as fotos 

contém links para 

o Digital 

Commons dessas 

instituições

Gestão editorial + Repositório

Flexibilidade para armazenar diferentes tipos de conteúdo

http://digital.sandiego.edu/linen_postcards/68/
http://wesscholar.wesleyan.edu/scamaps/
http://corescholar.libraries.wright.edu/special_ms1/
http://digitalcommons.ric.edu/federal/
http://scholarworks.sfasu.edu/folklorico_visual/
http://digitalcommons.cedarville.edu/theatre_productions/
https://digitalcommons.risd.edu/studentaffairs_MLK/Keynotes/Presentations/13/
http://digitalcommons.calpoly.edu/campus/
http://digitalcommons.csumb.edu/otterrealm/
http://digitalcommons.framingham.edu/neasc-coll/
http://digitalcommons.cwu.edu/cwu_archives_special_collections/
http://digitalcommons.law.uga.edu/ga_code/11/
http://digitalcommons.law.lsu.edu/nuremberg_docs/19/
https://scholarworks.umt.edu/flathead/
http://engagedscholarship.csuohio.edu/sheppard/
https://digitalrepository.unm.edu/lter_sev_data/


Parceria Elsevier + ABEC

✓ Em Agosto a Elsevier acordou uma parceria com a ABEC

✓ Membros ABEC terão desconto na assinatura da plataforma Digital Commons

✓ Quanto maior o número de membros interessados, maior o desconto

✓ Os detalhes serão enviados aos membros ABEC em breve



Muito Obrigada!

@laselsevier

@ElsevierLAS

Elsevier LAS

Elsevier LAS

Elsevier LAS

Fernanda Gusmão
f.gusmao@elsevier.com

Germán Martinez
gmartinez@bepress.com

mailto:f.gusmao@elsevier.com
mailto:gmartinez@bepress.com

