
Serviços ao Autor:  
apoio para publicação com a Springer. 

Mariana R. Biojone 

Senior Business Development Editor 

Springer Brasil 



Serviços ao Autor: apoio para publicação com a Springer. | 16.03.2012 

 
2 

 

 

AUTORES E LEITORES TÊM 
ESCOLHA. 

Livros: formatos diferentes para publicação 

Escolhas têm sido comum para artigos científicos mas, hoje em dia, 

o que acontece com os livros? 
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Os formatos disponíveis para publicação 

Livro impresso 

Fácil acesso físico 

 

Útil para referência 
padrão e uso 

tradicional  
 

Livro eletrônico 

Útil para revisão 
rápida e buscas 

específicas.  

Disponível 24/7 e 
para usuários 
simultâneos. 

 
Leia no seu laptop, 

Kindle, iPad ... 

MyCopy 

 

Mesmo conteúdo e 
benefícios das edições 

tradicionais com as 
vantagens do livro 

eletrônico. 
 

Útil para estudos mais 
detalhados. 

 

Econômico.    

 

Compra através da  
SpringerLink. 
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O que acontece com o livro impresso 

Tipicamente, a distribuição da  

versão impressa  

de um livro atinge mais de 60% das 

vendas em seu primeiro ano de 

publicação. 

Impressão por demanda  

permite disponibilidade ilimitada já 

que as edições impressas podem 

ser compradas a qualquer momento, 

aumentando assim o uso contínuo 

do livro.  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Como o uso do livro eletrônico complementa a venda do livro impresso 

Distribuição de cópias impressas 

 (unidades vendidas) 

Uso do livro eletrônico  
(downloads) 

• Venda de livros impressos rapidamente decresce após o primeiro ano de 

  publicação enquanto o download dos livros eletrônicos continua alto! 

• Leitura aumentou substancialmente (e continua crescendo) com eBooks! 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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APOIO DURANTE O 
PROCESSO DE PUBLICAÇÃO 
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Submissão Online para periódicos da Springer 

• Link de ‘Submissão Online’ na página do periódico redireciona você  

  diretamente para o sistema usado pelo periódico  

•Seu manuscrito é processado rápido e eficientemente 

• Você pode acompanhar a revisão em tempo real  
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MyPublication 

• Confirmação do recebimento do 

manuscrito 

• Primeira diagramação 

• Provas do artigo enviadas para 

o autor 

• Provas corrigidas são 

devolvidas pelos autores 

• Online First 

• Artigo publicado na sua versão 

final, possibilidade de download 

da versão final do pdf 
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Emails e pesquisas de opinião para os  
autores de artigos de periódicos e livros 
 
Como foi sua experiência de publicar  
com a Springer? 
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TENHA CERTEZA DE QUE SUA 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA É 
ENCONTRADA E CITADA POR 
SEUS PARES 

Após a publicação do seu livro ou artigo 
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• mais de 650 conferências ao ano 

• Google e links semânticos 

• preview de capítulos de livros eletrônicos 

• eCampaigns 

• eNewsletters 
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Novos formatos para aumentar a visibilidade 
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Visibilidade para livros e artigos de periódicos 

• Google Books 

  99% de todos os livros são vistos pelo menos uma vez por ano 

  89% de todos os livros receberam pelo menos um click “buy” 

• Google eBookstore, Amazon, Apple, Barnes & Noble e vários outros parceiros 

vendem os livros eletrônicos da Springer 

• Boletim de alerta para livros  271.000 assinantes 

 

• Alerta de sumários  680.000 pesquisadores registrados 

• E-mails para os pesquisadores no campo 
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FERRAMENTAS GRATUITAS 
PARA APOIAR SUA CARREIRA 
CIENTÍFICA 

• Realtime.springer.com 

• AuthorMapper.com 

• Exemplar.com 

• LaTeXSearch.com 
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Permite que você: 

• Identifique e analise padrões em pesquisa científica 

• Identifique novos e antigos padrões 

• Descubra relações genéricas de pesquisadores 

• Localize os especialisas no seu campo de atuação 

 

Busque em mais de 2600 periódicos da Springer e mais de 50,000 livros 

eletrônicos online 

 

AuthorMapper.com 
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• Permite aos pesquisadores buscar equações LaTeX em todos os artigos de texto 

completo dos periódicos da Springer.  

• Algo que você não pode fazer com o Google, ou qualquer outro sistema de busca.  

“The ability to connect 

obscure mathematical 

discoveries from 

disparate fields of 

science could soon be 

facilitating new avenues 

of research, perhaps 

even new 

methodologies.“ 

(comment on Go To 

Hellman Science Blog) 

latexsearch.com 



Serviços ao Autor: apoio para publicação com a Springer. | 16.03.2012 

 
25 

 

 

Springer Author Academy 
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Em resumo: por que publicar com a Springer? 

• Para juntar-se a outros pesquisadores de ponta 

• Ter um contato pessoal com a Springer e usar suas  

   tecnologias avançadas de publicação 

• Ver seu trabalho publicado em tres formatos diferentes:  

  eBook, Print, MyCopy 

•  Estar disponível em SpringerLink 

• Rápida distribuição através da Amazon, Google eBookstore e  

  vários outros parceiros 

E seu trabalho receberá a atenção que merece! 
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MUITO OBRIGADA! 

Mariana R. Biojone 

Senior Business Development Editor 

Springer Brasil 

E-mail: mariana.biojone@springer.com 


