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Nossa única missão

Ajudar investigadores, 
estudantes, professores e 
profissionais a descobrir, 
aprender e alcançar mais
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Nosso portfólio de pesquisa

Periódicos Livros Base de dados Serviços para pesquisadores

• Nature Research 
journals

• Springer journals
• Academic Journals on 

Nature.com
• Adis journals
• Palgrave Macmillan 

journals
• Journal Archives

• Springer, Palgrave 
Macmillan e Apress
impressos e digitais

• Coleção de eBooks 
Springer Nature
eBook collections

• Obras de Referência
• Coleção eBook 

Archives
• SN Video

• AdisInsight
• Nano
• Springer Nature 

Experiments
• SpringerMaterials
• zbMATH

• In Review 
• Nature Masterclasses
• Research data 

services
• SN Insights 
• SN SharedIt
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Nosso portfólio de Periódicos

Os periódicos Springer Nature são recursos essenciais para os 
pesquisadores. 

Como umas das principais editoras das revistas mais prestigiadas do 
mundo e uma voz proeminente na comunicação acadêmica, somos 
um parceiro de confiança empenhado em fornecer à comunidade 
um portfólio diversificado.

Fornecemos soluções inventivas e transparentes que promovem os 
mais altos padrões de qualidade em pesquisa, e avançam a 
acessibilidade e a divulgação.

Springer journals
Nature Research journals
Adis journals
Palgrave Macmillan journals
BMC journals 
SN journals 
Academic Journals on nature.com
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Portfólio de periódicos Springe Nature

https://www.youtube.com/watch?v=nNnXb_OwOMg&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=nNnXb_OwOMg&t=11s
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Periódicos Nature Research
Pesquisa científica e de impacto sobre ciências da vida, física, social, aplicada e clínica

• Servir a comunidade de pesquisa publicando as descobertas mais significativas -
descobertas que avançam o conhecimento e abordam os desafios da sociedade 
global. 

• Inclui Nature, a principal revista científica interdisciplinar semanal, 29 revistas de 
pesquisa da marca Nature e 19 revistas de revisão da marca Nature. 

• Publica não só os avanços globais mais significativos na pesquisa primária, mas 
também revisões, comentários e análises críticas, edições especiais, vídeos de 
apoio, podcasts, infografias e muito mais.

• 21 dos 100 artigos Altmetric Top 100 de 2018 foram de revistas da Nature

Nature

Nature 
branded 
journals

Biomedicina & Ciências da Vida

Neurociência & Comportamento

Engenharia & Eletrônica

Ciência da Terra & Ambiental

Química & Ciência dos Materiais

Ciências Sociais

Medicina

Física e Astronomia
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Periódicos Nature Research
Um resumo do nosso portfólio

• Fundada em 1869

• Publica os avanços mais 
significativos com as mais amplas 
implicações, facilmente visíveis para 
qualquer pessoa de qualquer 
campo 

• Recebe uma média de mais de 3,7 
milhões de acessos por mês*

• Fator de Impacto: 40.137

• Eigenfactor Score: 1.43399

• Nota de influência do artigo: 22.976

• 30 periódicos mensais em ciências 
da vida, físicas, clínicas e sociais

• Publica os avanços mais 
significativos em cada disciplina

• A relevância deve ser visível para 
qualquer pessoa que se dedique a 
essa disciplina.

• 20 periódicos mensais de ciências 
da vida, especialidades clínicas e 
físicas, comissionados por editores 
internos

• Apresentação de conteúdos de 
revisão confiáveis, acessíveis e 
relevantes. Gráficos de alta 
qualidade e conteúdo aprimorado 
proporcionam contexto e conexão 
em qualquer que seja a disciplina.

Nature Nature Research Journals Nature Reviews Journals

http://www.nature.com/nrcardio/index.html
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Top Revistas do selo Nature
Uso baseado na média de artigos acessados por mês para cada revista por todos os usuários*

Impact Factor: 51.941
Immediacy Index: 11.792
Eigenfactor® score: 0.01506

Impact Factor: 50.167
Immediacy Index: 16.342
Eigenfactor® score: 0.05441

Impact Factor: 46.859
Immediacy Index: 7.854
Eigenfactor® score: 0.02043

Impact Factor: 39.235
Immediacy Index: 11.852
Eigenfactor® score: 0.195000

Top
em uso

Top
em métricas
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A pesquisa aberta está no coração da Nature Research

• Nosso portfólio inclui periódicos multidisciplinares, de amplo 
alcance e altamente especializados

• A Nature Research é um portfolio de revistas, produtos e 
serviços de referência 

Destaques

+ de 25
Periódicos 
em acesso

aberto
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Conteúdo Springer Nature Disponível no Portal da CAPES

Coleção eBook 
Archives

+ 58.000 títulos

(1840-2004)

Periódicos Springer & 
Archive e Palgrave          

+ 3.000 títulos 

Archive (1836-1996)

Atual (1997-2020)

35 Periódicos Nature

(2016-2020)
Plataforma zbMATH

link.springer.com Nature.com zbmath.org

https://link.springer.com/search?package=90011652&facet-end-year=2017&facet-start-year=2017&facet-content-type="Book"
https://link.springer.com/search?facet-content-type="Journal"&showAll=false
https://www.nature.com/
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https://www.springernature.com/br/landing-br/sn-capes

Página SN para o Portal de Periódicos da CAPES

Conheça todos os recursos 
da Springer Nature que 
estão disponíveis no Portal 
de Periódico da CAPES 
através da nossa págida
descritiva.

https://www.springernature.com/br/landing-br/sn-capes
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Coronavírus – Conteúdo livre para os pesquisadores
Acesso livre a todo o conteúdo sobre este tema

https://www.springernature.com/gp/
researchers/campaigns/coronavirus?
fbclid=IwAR25znQHpBPyY79E7frpcpL
Z39NxKNN8B8uuyX-n-x6e4ZIrR-
XvfY_ntYI#

https://www.nature.com/subjects/
sars-virus

Página dedicada Nature.com Scientific American

• https://www.scientificamerican
.com/tag/The+Coronavirus+Ou
tbreak/

CoronaPod 
A Nature criou 

um podcast dedicado à 
pandemia COVID19. 
https://go.nature.com/2UA
8gci

https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus?fbclid=IwAR25znQHpBPyY79E7frpcpLZ39NxKNN8B8uuyX-n-x6e4ZIrR-XvfY_ntYI
https://www.nature.com/subjects/sars-virus
https://www.scientificamerican.com/tag/The+Coronavirus+Outbreak/
https://go.nature.com/2UA8gci
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https://www.springernature.com/gp/authors/campaigns/keep-research-in-motion

Serviços Springer Nature para autores

Conheça os 
recursos para 
autores disponíveis
em nosso site:

springernature.com

https://www.springernature.com/gp/authors/campaigns/keep-research-in-motion
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https://www.nature.com/collections/gjdbbdcacd

Nature Careers

https://www.nature.com/collections/gjdbbdcacd
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https://www.nature.com/nature/for-authors

Nature para Autores

https://www.nature.com/nature/for-authors
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Obrigada

Heloisa Tiberio

Account Development Manager – LatAm

heloisa.tiberio@springernature.com


