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Um modelo de baixo custo de publicação
• Journal of Open Source Software (JOSS): não cobra APC´s e possui trabalho
voluntário de editores e pareceristas, além de utilizar a infraestrutura
existente [4];
• Custos realmente pagos:
Annual Crossref membership fee

USD 275,00

USD 0,92

USD 1,00

USD 1,00

Website hosting (/mês)

USD 19,00

USD 0,76

Domain name registration (/ano)

USD 10,00

USD 0,03

DOI

300 manuscritos

USD 2,71 /artigo

• Serviços não pagos:
• Secretariado, editores, pareceristas, copydesk, XML/PDF/E-PUB, eventuais
revisões de idioma, disseminação, interoperabilidade, preservação...;

Um modelo de baixo custo de publicação
• Custos não pagos...
Secretariado
Pessoal técnico

Revisões de idioma

Software de Gestão
de Manuscritos
OJS/S1M/AEM...

XML/PDF/EPUB

Editores/pareceristas

Copy desk
Revisões em geral

Publicação online /
impressão

Disseminação /
Interoperabilidade /
Preservação

... e que podem chegar a mais US$ 1.000,00/artigo, dependendo dos serviços
contratados.
•

No caso do JOSS, estima-se que o custo chegue a US$ 140,00/artigo
(excluindo o trabalho de editores e pareceristas)

Modelo SciELO de Publicação – fluxo de comunicação científica
comunicação da pesquisa como um continuum – minimizar a intermediação
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artigo final
(ahead of print)

periódico no SciELO

Modelo SciELO de Publicação
Submissão Online - tipo OJS / Sistema SciELO de Publicação
Registro de DOI/CROSSREF
Uso do iThenticate
Registro do financiamento da pesquisa no Fundref / CROSSREF
English polishing - opção 1 - Editage advanced
English polishing - opção 2 - Editage premium
English polishing - opção 3 - AJE - até 3.500 palavras
English polishing - opção 4 - Edanz - copyedit - até 30 laudas
English polishing - opção 5 - Edanz - substantive edit - até 30 laudas
Normalização das citações e referências bibliográficas
Geração dos arquivos XML, PDFWeb, PDF para Print e ePUB
Montagem do número completo: capas, páginas informativas, documentos
Acompanhamento do desempenho nas Redes Sociais / Altmetrics
Publicação do PDF enriquecido / ReadCube
Disponibilização das Tabelas e Figuras em repositório Web / Figshare
Redes Sociais: disseminação dos novos números e artigos
SciELO: indexação, preservação, publicação online, interoperabilidade

Breve panorama financeiro das publicações científicas
• Em 2011, a indústria de publicação gerou US$ 9,4BI e publicou cerca de 1,8MI
de artigos científicos [1];
• Grandes editoras comerciais: Elsevier, Blackwell, Springer, Taylor & Francis e
Wolters Kluwer concentram 50% das publicações [2]. Costumam ter entre 20%
a 30% de margem de lucro declarado;
• Comunidade fica dependente do sistema, com pesquisadores pressionados
para publicar em revistas de alto impacto. Custo de um artigo em algumas
delas pode chegar a USD$ 5.000,00, além de custos associados a assinaturas
digitais ou impressas do periódicos;
• No modelo atual, governos pagam 2x: quando financiam pesquisas e quando
tem que acessar os artigos onde os resultados foram publicados. "É um duplo
oligopólio“ (Claire Lemercier no programa de rádio France Culture (11/10/18))
[3].

Quanto se gasta comprando periódicos?
• Em média, uma assinatura de um periódico de alto impacto custa em torno a
US$ 5.000,00/ano;
• Em 2015, o orçamento da USP previa gastar R$ 16MI na compra de periódicos
[5]. A Capes consumiu, em 2018, R$ 402MI no seu Portal de Periódicos [6];
• A Universidade da Califórnia e países como Alemanha e Suécia anunciaram,
em fevereiro de 2019, o rompimento ou suspensão de contratos com a
Elsevier que não aceitou que os artigos publicados por eles sejam
disponibilizados em Acesso Aberto [7];
• O Plano S vem, de certa forma, ao encontro desta necessidade de redução de
custos e acesso imediato às pesquisas;
• Planos T (pagamento de taxas de submissão) e U (depósitos em preprints)
procuram aperfeiçoar as publicações em Acesso Aberto.

Modelo SciELO de custos de publicação – periódicos que
coletam APC
Quantidade de periódicos coletando APC:
Valor mínimo (em Reais):
Valor mínimo (em Dólar):
Valor máximo (em Reais):
Valor máximo (em Dólar):

68 (23% Coleção SciELO Brasil)
30,00
50,00
3.000,00
1.500,00

Valores de APC podem variar de 1 até 8 diferentes tipos de "conceitos". Alguns dos conceitos mais utilizados são:
-submissão
-publicação
-número de páginas
-nacionalidade do autor
-figuras coloridas (quando há versão impressa)
-condição de sócio da associação publicadora do periódico
-idioma do artigos

Em 2015 eram 44 os periódicos que cobravam algum tipo de APC no SciELO, 55 em 2016, 60 em 2017,
65 em 2018 e 68 em março de 2019. Embora lento, há um aumento progressivo do uso de APC.

Conclusões – Modelo SciELO de custos de publicação
• Objetivo final do SciELO não é o lucro, mas sim a publicação em Acesso Aberto
e disponível imediatamente; criação de escala através da mesma metodologia
e plataforma tecnológica, oferece estado da arte em publicação e unicidade
nos processos técnicos e operacionais em todas as etapas do fluxo;
• Diversos periódicos já se servem da coleta de APC´s dos autores, que tem
variado entre USD 200,00 e USD 500,00 e que custeiam todo o processo de
publicação, além de gerar um fundo financeiro ao periódico;
• Soluções como ferramenta de Authoring e plataforma de oferecimento de
serviços certificados virão para reduzir os custos de publicação de forma
radical.
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