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PESQUISA SPRINGER NATURE

PESQUISADORES PROFISSIONAIS
CHEFES DE DPTO PESQUISA 
CHEFES DE DPTO DE ENSINO 
AVANÇADO

ACADEMICO / CORPORATIVO

ACADÊMICA
- CHEFE DE PESQUISA
- REITORES
- PRO-REITORES DE ENSINO AVANÇADO

JAPÃO, LITHUANIA, CANADÁ, USA e REINO 
UNIDO

Abrangência da pesquisa 
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OBJETIVOS E DESAFIOS IDENTIFICADOS
O que foi identificado

- Melhorar a classificação
- Melhorar a reputação da instituição
- Melhorar a qualidade e a cultura da pesquisa
- Tornar o mundo um lugar melhor
- Atrair e reter os melhores alunos e funcionários

IMPULSIONA
R 
MELHORIAS

- Demonstrar o impacto do desempenho da pesquisa
- Maximizar o financiamento futuro

ANÁLISE 
RETROSPECT
IVA

- Definir estratégia de pesquisa
- Explorar e habilitar colaborações mutuamente benéficas

PLANEJAMEN
TO 
ANTECIPADO

- Fornecer suporte administrativo para pesquisadores
- Ética, conformidade e RH etc
- Melhorar as perspectivas de carreira

APOIAR 
PESQUISADO
RES
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SOLUÇÕES PARA APOIO A PESQUISA E TOMADA DE DECISÕES
Como a Springer Nature pode ajudar

TREINAMENT
O 
PESQUISADO
RES

Nature Master Classes
Nature Research 
Academies

INFORMAÇÃ
O 
ESTRATÉGIC
A

Nature Research 
Intelligence

APOIO NA 
TOMADA DE 
DECISÕES

Consultoria
new
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Nature Masterclasses
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Vocês sabiam?

Questão 
Científica

Hipóteses e 
Propostas 

de 
Subsídios

Experime
nto e 

Análise

Publicação 
e 

Disseminaç
ão

Construind
o sua 

Carreira

Fonte: Dados de uma pesquisa global da Nature Masterclasses, conduzida em 2021 para melhor entender as 
necessidades de pesquisa ao redor do Mundo.

79% 
Dos 

pesquisado
res 

encontram 
dificuldade

s com a 
ideação

75% 
Dos 

pesquisador
es 

encontram 
dificuldades 
para aplicar 
para fundos 
de pesquisa

81% 
Dos 

pesquisador
es 

encontram 
dificuldades 

com a 
visualização 

de dados

81% 
Dos 

pesquisador
es 

encontram 
dificuldades 

para 
comunicar 

as 
descobertas 

aos pares

78% 
Dos 

pesquisador
es 

encontram 
dificuldades 
em criar um 
networking
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Treinamentos para Pesquisadores da Nature 
Research

Plataforma Online de 
cursos de alta qualidade, 
disponíveis sob demanda via 
assinatura institucional, 
administrada por editores 
dos periódicos da Nature 
Research. Os tópicos 
incluem: 
• Foco na Revisão por Pares;
• Redação Científica e 

Publicação;
• Colaboração Eficaz na 

Investigação;
• Gerenciando Dados de 

Pesquisa;
• Ferramentas Narrativas para 

Pesquisadores;
• Redação Persuasiva para 

Fundos de pesquisa;
• Networking para 

Pesquisadores;
• Entre outros mais

Sob Demanda

Treinamentso básicos 
especialmente projetado 
para grupos maiores de 
pesquisadores, ministrado 
por instrutores 
especializados da Nature 
Research. Os tópicos 
incluem: 
• Obtendo Publicação
• Dados de Pesquisa
• Metodologia de Pesquisa 

Clínica.
• Candidatar-se a Cargos de 

Pesquisa;
• Redação de Subsídios;
• Metodologia de Pesquisa 

Clínica;
• Revisões Sistemáticas e Meta-

Análise;
• Bioética;

Workshop

Treinamento interativo de 
alta qualidade, presencial 
ou virtual, ministrado por 
editores dos periódicos 
da Nature Research.
Os tópicos incluem: 
• Como é um ótimo artigo?
• Títulos e Resumos
• Da Introdução à Conclusão
• Apresentação da Figura
• Redação Científica e 

Publicação, 
• Colaboração Eficaz na 

Pesquisa
• Foco na Revisão por Pares.
• Entre outros mais

Workshop



9

Por que Nature Masterclasses?

Alinhado com a 
Nature 
Research
Realizado pelos 
editores da Nature 
Research, os 
especialistas em 
redação e 
publicação 
científica

Formato digital
Apoie seus 
pesquisadores onde 
quer que estejam

Personalizado
Exercícios                 
personalizados 
adaptados às áreas 
de pesquisa dos 
participantes
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Por que Nature Masterclasses?

Interativo
Perguntas e 
respostas ao vivo e 
pesquisas interativas 
envolvem os 
participantes

Suporte 
abrangente
Nossa equipe cuida 
do processo de 
organização e 
fornece uma 
plataforma confiável 
e um facilitador 
experiente

Fácil de acessar
Pode ser acessado de 
qualquer lugar com 
conexão à internet

…
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Nature Research 
Intelligence
Descubra o futuro da sua pesquisa, hoje

Novembro 2022
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Nature Research Intelligence é o mais recente conjunto de 
soluções que oferece insights abrangentes e em tempo-
real para garantir que você meça com precisão o 
desempenho da pesquisa em sua instituição e tenha 
condições de definir estratégias orientadas por dados. 

Entenda exatamente onde estão as oportunidades de 
pesquisa e colaboração. Combine dados históricos de 
desempenho, atividades de pesquisa em outras instituições 
ao redor do mundo e as últimas tendências de pesquisa, 
para assegurar uma tomada de decisão estratégica.

Com as soluções Nature Research Intelligence você pode, de 
forma rápida e fácil, acessar informações cruciais que vão 
ajudá-lo a estabelecer estratégias e projetos de 
pesquisa de alta performance.

Sobre a Nature Research Intelligence
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Tendências em ascensão em 
tempo real

Uma solução concentrada e 
integral que identifica tópicos de 
pesquisa com tendência de 
desenvolvimento a fim de dar 
direcionamento para a estratégia 
de pesquisa da sua instituição, 
tudo isso com atualização em 
tempo real e muita interatividade.

Análise e diagnóstico 
profundos

Relatórios abrangentes e 
personalizados fornecem insights 
para basear sua tomada de 
decisão sobre seus principais 
temas de pesquisa e 
financiamento. 

.
Análise Holística

De forma simples, transparente e 
atual, Nature Index fornece 
métricas de alta qualidade a 
respeito da pesquisa e da 
colaboração. Auxilia no 
acompanhamento do seu 
progresso e no refino da 
estratégia e desempenho em 
pesquisa.

Descubra hoje o futuro da sua 
pesquisa
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.

Descubra hoje o futuro da sua 
pesquisa
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SPRINGER 
NATURE: 
APOIANDO NA 
SUA TOMADA DE 
DECISÕES



REFLEXÃ
O

Quais os títulos estão 
faltando nesse momento para 
os seus alunos e seus 
pesquisadores?

Será que esse conteúdo 
faltante não está 
comprometendo o 
desenvolvimento da sua 
pesquisa e a qualidade do seu 
ensino?

Será que os livros onde seu 
pesquisador publicou 
capítulos, estão ao alcance da 
sua comunidade acadêmica? 

Será que sua biblioteca 
consegue identificar sua a 
demanda com precisão para 
otimizar a aplicação dos 
recursos para atendê-la?
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Exemplo: dados de 2021 sobre publicações de livros, com base nas informações obtidas pela 
plataforma Dimensions (15/11)

A SPRINGER NATURE TEM DADOS QUE PODEM IDENTIFICAR SUA DEMANDA COM 
PRECISÃO

37%

63%

Capítulos Publica-
dos no Mundo/Edi-

toras

53%47%

Citações/Editoras

79%

21%

Capítulos Publi-
cados Brasil

67%

33%

Citações

Capítulos Publi-
cados no Mundo

Capítulos Publicados 
Brasil

Citações Citações Brasil

SPRINGER NATURE OUTRAS EDITORAS

12,996,485

 2,808,790 
29,413

53,696
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0CONSULTORIA ESTRATÉGICA

Identificamos com precisão sua demanda reprimida e as melhores opções de investimento para 
seu orçamento
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Contributors to 
high quality research

Obrigado!

Doug Moran
Head of Client 

Solutions

Márcio Gama
Regional Sales 

Manager

Arnaldo 
Rosin

Licensing 
Manager

Bruna 
Benezatto

Licensing Manager

Nossa equipe de especialistas atua de forma consultiva, oferecendo análises claras e 
intuitivas com base em informações estratégicas para a gestão da pesquisa 
científica e acadêmica da sua instituição.
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