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Tabelas Dinâmicas no ScholarOne 

Tabelas dinâmicas (pivot tables) permitem reorganizar e resumir colunas e linhas de dados selecionados 

em uma planilha ou tabela de dados para obter um relatório desejado. Uma tabela dinâmica normalmente 

consiste em linhas, colunas e dados. 

Exercício 1 

Cenário: Nesse exercício, vamos construir uma tabela dinâmica para mostrar as Recomendações ou 

Decisões dos Editores, dependendo do fluxo de avaliação do seu periódico. 

Utilize o pacote Peer Review Details e selecione os seguintes elementos de dados. 

• Editor Full Name 

• Decision ou Recommendation 

• # of Manuscripts (número de manuscritos) 

1. Inclua o filtro “Filter on Submission Date Range” 

Clique na coluna Editor Full Name e selecione “Inverter linhas e colunas” no menu Alterar Layout. 
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2. Execute o relatório. 

 

3. Caso queira visualizar os dados de outra maneira, volte ao menu “Editar Layout” e selecione a opção 

“Trocar linhas e colunas”. 

 

Exercício 2 

Cenário: Nesse exercício, utilize o relatório do exercício anterior e inclua cálculos para verificar o 

percentual de cada Editor (Recomendação ou Decisão editorial). 

1. Selecione uma célula com valor numérico e selecione a opção “Cálculo”. 

 

2. Preencha as opções da seguinte maneira: 

a. Defina o campo Tipo de operação como “Percentual” 

b. Defina o campo Operação como “% do total” 

c. Item de relatório deve estar como “# of Manuscripts” 

d. Opções deve estar como “Baseado no total geral” 

e. Certifique-se de que o campo Expressão está preenchido corretamente. 

f. Novo nome de item deve ser “% do total” 
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3. Execute o relatório para verificar os resultados. 

 

4. Caso queira manter somente o percentual, clique com o botão direito no campo “# of manuscripts” e em 

seguida, Excluir. 

 

 

 

a 

b 

c 
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e 

f 
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5. O percentual do total agora será o eixo da tabela dinâmica. 

 

6. Execute o seu relatório novamente para ver os resultados. 

 

NOTA 1: Tabelas dinâmicas funcionam melhor quando há apenas 3 campos no relatório, sendo que 
um dos campos deve obrigatoriamente ser “# of Manuscripts” para que a tabela dinâmica funcione. 

 

Qual pacote devo utilizar? 

Nome do pacote Descrição 

Manuscript Status and 
Summary Reports 

Esse pacote é um apanhado de campos para usuários iniciantes que provê 
informações básicas sobre os manuscritos. 

Production Reports Esse pacote fornece informações detalhadas sobre versões dos manuscritos e 
detalhes a nível de produção (por ex: pagamentos por e-commerce (não aplicado 
a periódicos SciELO), detalhes das exportações em lote (Batch) etc). 

File Storage Esse pacote permite ao periódico visualizar o armazenamento de arquivos do site. 

Peer Review Details Reports Esse pacote fornece informações detalhadas sobre as versões dos manuscritos. É o 
pacote do Cognos com mais campos ad-hoc. 

User Accounts Reports Esse pacote fornece informações básicas de contas de todos os usuários. Pode ser 
utilizado pelo Admin ou outros para obter um banco de dados dos usuários 
cadastrados no sistema. 

Reviewer Performance 
Reports 

Esse pacote é voltado para fornecer informações de conta e performance de todos 
os usuários cadastrados com o papel de Reviewer no site. 

Editor, EIC and Admin 
Performance Reports 

Esse pacote é voltado para fornecer informações de conta e performance de todos 
os usuários cadastrados com os papéis de Admin, EIC ou AE no site. 

Invite Author Performance 
Reports 

Esse pacote fornece informações detalhadas sobre autores convidados, convites 
feitos e as versões dos manuscritos submetidos por eles. 

Topic Roles and Users 
Reports 

Esse pacote serve para sites que sejam enciclopédias ou utilizem grandes 
quantidades de tópicos para seus artigos convidados. 
Nota: não se aplica a periódicos SciELO. 

 


