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Como criar uma equipe editorial 
eficiente, maximizar o uso de 

recursos humanos em resposta 
aos recorrentes cortes de 

recursos financeiros, e usar 
algumas ferramentas online 
gratuitas na gestão do fluxo 

editorial



Recebe apoio?

Fonte: pesquisa ABEC/Clarivate 2017. 236 revistas.
181 revistas



Usa sistema de avaliação?

Fonte: pesquisa ABEC/Clarivate 2017. 236 revistas.

Poucas usam 
100%



Tempo de resposta após submissão

Fonte: pesquisa ABEC/Clarivate 2017. 236 revistas.

3 a 4 meses

1 a 2 meses

4+ meses



Média de submissões por mês

Fonte: pesquisa ABEC/Clarivate 2017. 236 revistas.

menos de 8

de 8 a 17

mais de 17



Taxa de processamento (APC)

Fonte: pesquisa ABEC/Clarivate 2017. 236 revistas.

Não cobra

Menos de R$400

Mais de R$400

só 30 revistas



Em resumo, a maioria das revistas:

● não recebe recursos financeiros

● não cobra nenhuma taxa dos autores

● utiliza um sistema pela metade

● recebe cerca de 4 artigos por semana

● tem resposta após 3 meses da submissão

isso em 2017...



Investimetos em C&T, Capes etc

cortes

cortes

cortes



Requisitos para indexadores e editais

XML

ORCID Plágio

Contribuições dos autores
Fontes de financiamento

Conflitos de interesse
Licenças

Dados abertos DOI

Pré-prints Fluxo contínuo
Autoarquivamento



Por isso cada vez mais você precisa:

Como criar uma equipe editorial eficiente, 
maximizar o uso de recursos humanos em 
resposta aos recorrentes cortes de 
recursos financeiros, e usar algumas 
ferramentas online gratuitas na gestão do 
fluxo editorial

contrate somente o essencial



O fluxo editorial mudou
Ontem

Hoje

Submissão Avaliação Diagramação Gráfica Correios

Pré-prints!?
Submissão Pré-avaliação

Financiamento
Contribuição autores

Plágio Revisão de Texto DiagramaçãoAvaliação

DOI
ORCID

Licença
Dados PDF XML

Gráfica?!
ePub

Website
Mídias sociais
Indexadores

e vocês acompanharam!



O fluxo editorial mudou
Ontem

Hoje

Submissão Avaliação Diagramação Gráfica Correios

Pré-prints!?
Submissão Pré-avaliação

Conflito de Interesse
Financiamento

Contribuição autores
Plágio Revisão de Texto DiagramaçãoAvaliação

DOI
ORCID

Licença
Dados PDF XML

Gráfica?!
ePub

Website
Mídias sociais
Indexadores

e vocês acompanharam!
estão tentando acompanhar



Em outras palavras: vocês são heróis!



Infelizmente HOJE não basta ser herói 
sozinho. Você precisa:

Como criar uma equipe editorial eficiente, 
maximizar o uso de recursos humanos em 
resposta aos recorrentes cortes de 
recursos financeiros, e usar algumas 
ferramentas online gratuitas na gestão do 
fluxo editorial

se organize e recrute novos heróis



Porque você tem outras 
responsabilidades...



Editor-Chefe

Pós aceite

Enriquecimento
e compliance

Qualidade
escrita

Agenda 
estratégica

Peer-review

Então precisa organizar seus super poderes
Análise

estatística

Site

Mídias
sociais

ORCID

DOI

Definição de 
metadados

Título e resumos 
atraentes

Revisão de 
língua

Revisar 
Instruções

aos autores

Escrita 
científica

Identificar
Boas práticas

Verificação
de plágio

Handling 
Editor

Revisar 
Políticas

Publicação

Declações

Licenças

Preservar 
estratégias



e criar uma equipe



Agora sim, vou mostrar:

Como criar uma equipe editorial eficiente, 
maximizar o uso de recursos humanos em 
resposta aos recorrentes cortes de 
recursos financeiros, e usar algumas 
ferramentas online gratuitas na gestão do 
fluxo editorial

recrute mestrandos e doutorandos!



Sugestões e ferramentas
● Fluxo, Gestão Estratégia e Ação

○ Sistemas (usar ao máximo)

○ Google Suíte ou outra suíte de colaboração ONLINE

○ Planilhas inteligentes e com automações

○ Documentos vivos ⇒ Usar conta da revista: Preservar estratégia

○ Agenda de ações, Email e Reuniões.

○ Diálogo constante com corpo editorial (vídeo conferência)

● Auto conhecimento

○ Analytics

○ Estatísticas de publicação e citação

○ Google Forms para pesquisas

● Divulgação e comunicação

○ Mídias sociais

○ Email Mkt



Automação

Auto conhecimento

Auto conhecimento

Ferramentas
Fluxo e colaboração



Fluxo e checklists

Planilha inteligente que facilita verificação e geração de email
multiidioma.



Estatísticas

https://datastudio.google.com
https://analytics.google.com

Painéis públicos ou 
privados usando Google 
Analytics e Google Data 
Studio.

https://datastudio.google.com
https://analytics.google.com


Estatísticas de publicação

Planilhas inteligentes usando Google Sheets ou Office Cloud



Estatísticas de Revisores

Planilhas inteligentes usando Google Sheets ou Office Cloud



Estatísticas de uso

https://plumanalytics.com

https://plumanalytics.com


Email Marketing

https://cloudlab.newvisions.org/form-mule
https://yet-another-mail-merge.com/

Envio de emails personalizados a partir de planilhas ou formulários simples.

https://cloudlab.newvisions.org/form-mule
https://yet-another-mail-merge.com/


Personalização de certificados

https://cloudlab.newvisions.org/autocrat

Personalize documentos ou certificados e envie por emails personalizados usando formulários.

https://cloudlab.newvisions.org/autocrat


Obrigado!
Luciano Panepucci

Editora Cubo
luciano@editoracubo.com.br


