
Visite orcid.org para saber mais.
Junte-se à ORCID hoje e torne-se parte da solução.

A ORCID, organização independente 
sem fins de lucro, criada para beneficiar 
todos as partes interessadas, é única em 
sua capacidade de atingir várias disciplinas, 
setores de pesquisa e fronteiras nacionais. 
A capacidade de conectar pesquisas e 
pesquisadores aprimora o processo de 
descoberta científica e aumenta a eficiência 
de financiamentos e colaborações em 
pesquisas. A ORCID está engajada com todos 
os setores da comunidade de pesquisa para 
implementar essa visão. 

Os editores científicos e acadêmicos enfrentam questões de autoria cotidianamente. 
Você se esforça para manter a precisão das bases de dados de autores, necessárias 
para entender o histórico dos autores, fazer buscas precisas por nomes, e encontrar 
e gerenciar revisores. Na ausência de um identificador de autor único, você é 
frequentemente forçado a ter que manualmente desambiguar seus meta-dados para 
fazer corresponder corretamente os autores a seus artigos.

Ao conectar os pesquisadores e acadêmicos às suas contribuições, a ORCID funciona 
como um hub de informação, e permite que os pesquisadores e editores gerenciem 
de maneira mais eficiente e eficaz a disseminação dos descobrimentos científicos. A 
ORCID permite que você conecte, com segurança e sem ambiguidade, os autores com 
suas contribuições acadêmicas completas, corretas e atuais, o que ajuda a monitorar 
suas contribuições únicas. 

      A ORCID ajuda os editores a: 
• Claramente identificar e distinguir os autores;
• Simplificar os processos de submissão de manuscritos;
• Encontrar rapidamente leitores e revisores;

• Melhorar a rapidez e a precisão da busca por autores;
• Manter a conformidade com os mandatos para depositar  

os resultados das pesquisas e os artigos.

O QUE É A ORCID pode ajudar a melhor gerenciar seus 
autores e revisores, porque fornece um registro de 
identificadores únicos e persistente para pesquisadores 
e acadêmicos, que é aberto, livre, transparente, móvel 
e baseado na comunidade.

Gerencie seus autores

Tudo o que fazemos é 
conduzido pelos dados, então 
precisamos de identificadores 

de autores confiáveis. Mas não 
há identificadores de autores 

confiáveis sem ORCID. 

Paul Peters, Chief Strategy Officer
 Hindawi Publishing

Não só o sistema ORCID 
possibilita melhores processos 

de publicação, mas a 
participação dos editores 

também permite processos 
melhores para parceiros, como 

as agências de fomento e as 
universidades.

Craig Van Dyck, Vice-Presidente,
Global Content Management,  

Global Research, Wiley

Como podemos otimizar o processo de submissão 
de manuscritos? Podemos reduzir o custo de gestão e 
desambiguação de autores e revisores de nossas bases de dados? 
Como podemos melhorar a precisão da nossa busca por 
autores? Por que temos tantos registros de autores duplicados? 
Onde encontramos os revisores mais qualificados? 


