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RESUMO

Este estudo objetivou investigar os modelos de negócios praticados por periódicos científicos

de acesso aberto das áreas de Ciência da Informação e Biblioteconomia, indexados no

Directory of Open Access Journals (DOAJ). Teve como objetivos específicos: identificar os

atuais modelos de negócios praticados por periódicos científicos nacionais e internacionais de

acesso aberto; mapear no DOAJ as revistas em acesso aberto que utilizam Taxa de

Processamento de Artigos (Article Processing Charges – APCs); e, por fim, analisar os perfis

das revistas que cobram APCs. Em relação à metodologia da pesquisa foi utilizada a

abordagem quanti-qualitativa, um estudo de cunho exploratório, e com o emprego do método

documental. A coleta de dados foi realizada no DOAJ, recuperando as revistas das áreas de

Biblioteconomia e Ciência da Informação que estão indexadas no filtro “Bibliography.

Library science. Information resources”, seguida da visita à página eletrônica de cada uma

delas, a fim de identificar suas características descritivas. Fez-se uso da análise de conteúdo

para analisar os dados coletados a partir do estabelecimento de categorias. Como resultado,

foi verificado que a maioria dos periódicos recuperados no filtro não cobram APCs, dos que

cobram, grande parte utiliza o modelo de negócio ‘Taxas de Publicação’ com políticas de

descontos e/ou isenções de taxas. Também foi constatado que não há uma padronização no

valor das taxas cobradas aos autores. Os resultados demonstram que os modelos de negócios

ainda são pouco praticados por revistas das áreas de Biblioteconomia e Ciência da

Informação. Conclui-se que esta temática possui diferentes perspectivas relevantes, a serem

consideradas acerca da sustentabilidade financeira de uma revista, uma vez que possui

vantagens e desvantagens, principalmente no que concerne aos autores de artigos a serem

submetidos em periódicos que utilizam APCs.

Palavras-chave: modelos de negócios - periódicos científicos; Directory of Open Access

Journals (DOAJ); taxas de processamento; Article Processing Charges (APCs); Ciência da

Informação e Biblioteconomia - Revistas.



ABSTRACT

This study aimed to investigate the business models practiced by open access journals in the

areas of Information Science and Librarianship, indexed in the Directory of Open Access

Journals (DOAJ). Its specific objectives were: to identify the current business models

practiced by national and international open access journals; to map in the DOAJ the open

access journals that use Article Processing Charges (APCs); and, finally, to analyze the

profiles of the journals that charge APCs. The research methodology used a quanti-qualitative

approach, an exploratory study, and the use of the documental method. The data collection

was carried out at DOAJ, retrieving the journals from the Library and Information Science

areas that are indexed in the filter "Bibliography. Library science. Information resources",

followed by a visit to each journal's web page, in order to identify its descriptive

characteristics. Content analysis was used to analyze the data collected by establishing

categories. As a result, it was verified that most of the journals retrieved in the filter do not

charge APCs; of those that do, most use the 'Publishing Fees' business model with discount

policies and/or fee exemptions. It was also found that there is no standardization in the

amount of fees charged to authors. The results show that business models are still little

practiced by journals in the Library and Information Science fields. It is concluded that this

theme has different relevant perspectives to be considered about the financial sustainability of

a journal, since it has advantages and disadvantages, especially regarding the authors of

articles to be submitted in journals that use APCs.

Keywords: business models - scientific journals; Directory of Open Access Journals (DOAJ);

Article Processing Charges; Article Processing Charges (APCs); Information Science and

Librarianship - Journals.
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1 INTRODUÇÃO

O periódico científico se configura como um relevante canal de comunicação, o

qual torna possível a disseminação e acesso à produção intelectual realizada por

pesquisadores. É justamente nesse veículo, que a maior parte das descobertas e reflexões são

compartilhadas pelos pesquisadores acerca de temáticas de suas áreas de estudo. O avanço das

tecnologias da informação e comunicação (TICs) favoreceram o surgimento de novos meios

de comunicar a ciência, como plataformas digitais, que podem ser do tipo formais, como

e-books e repositórios institucionais; ou os de tipo informais, como troca de e-mails e

conferências eletrônicas. A partir da ascensão das TICs, houve o desenvolvimento de

periódicos científicos eletrônicos, que facilitaram o processo de comunicação científica, uma

vez que, para o autor, ter sua pesquisa publicada se tornou um processo mais rápido, e para os

leitores, o acesso à publicação mais acessível.

Publicar em revistas científicas tornou-se uma prática cada vez mais comum,

sendo um dos principais motivos para isso, a crescente adesão ao acesso aberto, uma vez que

os altos custos de assinaturas de periódicos favoreceram uma mudança significativa nas

formas de publicar, onde tornou-se necessário pensar um modo no qual não houvessem

cobranças ao leitor. Popularizada a partir da Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste (BOAI

- Budapest Open Access Initiative), em 2002, as publicações em acesso aberto (AA) são

aquelas que possuem seu conteúdo disponibilizado integralmente em ambiente online sem

custos para que se tenha acesso à ele, no qual o leitor pode acessar, realizar o download e

fazer citações sem que seja necessário o pagamento de assinatura. Essa é uma importante

prática para a democratização da informação, por facilitar o acesso a resultados de pesquisas

científicas e permitir que o conhecimento científico possa ser adquirido por todos.

A publicação em acesso aberto contribui para o avanço científico. No entanto,

esse tipo de periódico necessita de meios para manter sua sustentabilidade financeira, dado

que, para ser possível publicar artigos e resultados de pesquisas, além de disponibilizá-los

gratuitamente para leitura e download, requer uma série de procedimentos relativos aos

processos de publicação que envolvem custos para as revistas científicas. Nesse contexto, a

necessidade de sustentabilidade financeira de periódicos de acesso aberto impulsionou o

surgimento de modelos de negócios.
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Modelos de negócios para periódicos científicos de acesso aberto visam garantir a

sustentabilidade financeira da revista, e, para isso, aderem a taxas de publicação aos autores,

sendo uma das principais delas, a Taxa de Processamento de Artigos (Article Processing

Charges – APCs). Apesar dos modelos de negócios serem importantes para a gestão de um

periódico, em contrapartida, as altas taxas que podem ser cobradas podem dificultar a

publicação de artigos de pesquisadores que não possuem financiamento à sua pesquisa ou de

países com recursos limitados destinados à pesquisa científica.

Sob esse prisma, se faz necessário um estudo acerca dos modelos de negócios

praticados por periódicos de acesso aberto, tendo como foco de estudo os periódicos de

Ciências da Informação (CI) e Biblioteconomia. Para isso, foi elaborado o seguinte

questionamento: Quais os modelos de negócios praticados por periódicos científicos de

acesso aberto das áreas de Ciências da Informação e Biblioteconomia indexados no Directory

of Open Access Journals (DOAJ)?

A fim de formular respostas a esse questionamento, construiu-se como objetivo

geral: investigar os modelos de negócios praticados por periódicos científicos de acesso

aberto das áreas de Ciência da Informação e Biblioteconomia indexados no Directory of Open

Access Journals (DOAJ). Como objetivos específicos, foram delineados: a) Identificar os

atuais modelos de negócios praticados por periódicos científicos nacionais e internacionais de

acesso aberto; b) Mapear no DOAJ as revistas em acesso aberto que utilizam Taxa de

Processamento de Artigos (Article Processing Charges – APCs); c) Analisar os perfis das

revistas que cobram taxas de processamento de artigos.

As justificativas para o estudo da temática da pesquisa são fundamentadas nas

esferas científica, pessoal e social. A esfera científica, relacionada à relevância da pesquisa,

foi motivada pela percepção de que pesquisas acerca da temática de modelos de negócios de

periódicos de acesso aberto ainda são pouco realizadas no Brasil, sendo relevante um estudo

aprofundado sobre o tema, com enfoque na pesquisa para a análise dos periódicos das áreas

de CI e Biblioteconomia, de forma a permitir progressos para pesquisas futuras, visto a

importante contribuição de periódicos e publicações de acesso aberto para a comunicação do

conhecimento científico e para a democratização da ciência, permitindo um acesso amplo e

rápido aos resultados de pesquisas, além da necessidade de refletir as práticas de

sustentabilidade financeira desses periódicos e suas implicações para a submissão de artigos.
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Por conseguinte, a motivação pessoal fundamentou-se no interesse pela temática

de acesso aberto à informação científica e nos processos que envolvem a comunicação

científica, sendo os periódicos científicos um importante canal para acesso, produção e

disseminação do conhecimento. Além de ter despertado interesse em estudar os processos que

concernem às práticas adotadas pelos periódicos para sua sustentabilidade financeira.

A esfera social do estudo tem sua relevância no momento em que a sociedade, por

meio da ampla disseminação do conhecimento científico, passa a ter benefícios por meio dos

estudos desenvolvidos. Os modelos de negócios, talvez possam garantir a manutenção dos

periódicos eletrônicos de acesso aberto, e possibilitar retorno à sociedade, uma vez que mais

pesquisas serão desenvolvidas, financiadas e publicadas, contribuindo com a comunidade na

qual está inserida, além de tornarem os artigos gratuitos e de fácil acesso para quem deles

necessitar, entretanto há outras questões como a falta de verbas por parte de alguns autores

para investirem nas APCs, mas essa perspectiva não é o foco desta investigação.

Diante disso, esta pesquisa divide-se em seis seções. A primeira seção,

“Introdução”, apresenta uma contextualização geral da temática do estudo, sua problemática,

objetivos geral e específicos e a justificativa para a pesquisa. A seção dois, “Comunicação

científica”, trata acerca dos conceitos relativos a comunicação científica, desde seu

surgimento até a atualidade, discutindo também acerca dos elementos que compõem a

comunicação científica, como canais formais, informais e semiformais, acesso aberto, direitos

autorais, divulgação de produções científicas, com foco nos periódicos científicos desde seu

surgimento, ainda na versão impressa, até os dias atuais; na popularização dos periódicos

científicos eletrônicos de acesso aberto e suas principais características.

A seção três, “Modelos de negócios”, discute acerca dos aspectos relativos às

práticas de modelos de negócios adotadas por periódicos científicos de acesso aberto para

manter sua sustentabilidade financeira sem que ocorram taxas de assinaturas aos leitores. A

seção quatro, “Procedimentos metodológicos”, explica a metodologia utilizada para a

construção da pesquisa. Traz a forma de abordagem aplicada, procedimento de pesquisa,

técnica e instrumento de coleta de dados e técnica de análise de dados.

A seção cinco, “Análise dos dados e discussão dos resultados”, apresenta os dados

coletados, as análises realizadas a partir deles e a discussão sobre os resultados alcançados

com a pesquisa. A sexta seção, “Considerações finais”, retoma o que foi discutido durante

toda a pesquisa, descreve os objetivos que foram cumpridos, discorre sobre os principais
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resultados alcançados, mostra a relevância do estudo para futuras pesquisas de mesma

temática e sugere novas perspectivas de estudo sobre o assunto pesquisado.
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2 COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

A comunicação é elemento essencial para a disseminação da informação, seja ela

comum, científica ou tecnológica, é considerada um processo que torna possível o

compartilhamento de ideias e possibilita diálogo entre emissores e receptores de informação.

Caribé (2015, p. 90), entende o processo de comunicação como sendo “[..] qualquer atividade

ou comportamento que facilita a construção e o compartilhamento de significados entre

indivíduos, que são considerados pelos comunicadores como os mais úteis ou apropriados em

determinada situação”. Para Targino (2000), a comunicação permite a troca de informações,

sendo um processo de intermediação que possibilita a troca de ideias entre diferentes pessoas.

Quando a comunicação dedica-se em divulgar para a comunidade científica as

descobertas e resultados alcançados em pesquisas, seja por meio da oralidade ou escrita, é o

que se compreende como comunicação científica. De acordo com Meadows (1999, p. 3),

“ninguém pode afirmar quando foi que se começou a fazer pesquisa científica e, por

conseguinte, quando, pela primeira vez, houve comunicação científica”. O pensamento do

autor aclara que os primórdios da comunicação científica não podem, ao certo, ser

determinados. No entanto, acrescenta que os gregos antigos já comunicavam suas pesquisas e

questões filosóficas tanto de maneira verbal quanto escrita, o que poderia ser caracterizado

como comunicação científica.

Meadows (1999, p. vii), considera que “a comunicação situa-se no próprio

coração da ciência.” O que vai ao encontro com o pensamento de Targino (2000), que

considera a comunicação científica intrínseca à produção de pesquisas, ao possibilitar um

diálogo entre os estudos individuais da comunidade científica, de forma a somá-los. Dessa

forma, o ato de comunicar a ciência é tão importante quanto o de desenvolver pesquisas, pois

possibilita o alcance do conhecimento científico.

O conceito “comunicação científica” foi desenvolvido por John Bernal ao fim dos

anos 30, com o objetivo de definir os aspectos relativos à produção, uso e disseminação

científica (CUNHA; CAVALCANTI, 2008). Para Oliveira (2009, p. 292), “a comunicação

científica é um sistema produtivo pelo qual os cientistas trocam ideias, experiências e relatam

suas pesquisas”. Nesta linha de pensamento, visa, segundo Bueno (2010, p. 5), “[...] à

disseminação de informações especializadas entre os pares, com o intuito de tornar

conhecidos, na comunidade científica, os avanços obtidos [...] em áreas específicas ou à
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elaboração de novas teorias ou refinamento das existentes”. Anna (2019, não paginado)

complementa que:

[...] a comunicação científica representa um dos pilares básicos e mais importante
para as ciências, pois ela garante, além da comprovação das descobertas, a sua
aceitação por pares e, como consequência, sua divulgação e legitimidade em meio
aos grupos que comungam de ideias semelhantes, por decorrência, essas descobertas
são compartilhadas, divulgadas e utilizadas em benefício da sociedade.

Nesse contexto, observa-se que a troca de ideias entre os pares e o relato de

pesquisas, são processos essenciais na produção da ciência, uma vez que sem a comunicação,

dificilmente a pesquisa irá gerar impacto em seu meio, pois não chegaria ao alcance de todos.

Nessa perspectiva, um importante agente no processo de disseminação da ciência

é a comunidade científica, que para Targino (2000, p. 10), é um “[...] termo que designa tanto

a totalidade dos indivíduos que se dedicam à pesquisa científica e tecnológica como grupos

específicos de cientistas, segmentados em função das especialidades, e até mesmo de línguas,

nações e ideologias políticas.” É ela quem possibilita que a produção científica e os

pesquisadores tenham maior visibilidade e aceitação entre os indivíduos das áreas do

conhecimento em que estão inseridos, visto que, quem participa de uma comunidade

científica possui interesses em comum e consomem a mesma literatura técnica (TARGINO,

2000). Nesse contexto, a comunidade científica exerce função essencial na comunicação da

ciência, ao promover um diálogo entre especialistas na área do interesse da pesquisa, pois:

O público de interesse da comunicação científica mantém percepção nítida das
especificidades do método científico e não ignora o fato de que a produção da
ciência está respaldada num processo cumulativo, que se refina ao longo do tempo,
pela ação daqueles que a protagonizam (pesquisadores / cientistas). Ao mesmo
tempo, reconhecem que ela precisa ser validada pela demonstração rigorosa e / ou
pela comprovação empírica.  (BUENO, 2010, p. 2).

Esse diálogo ocorre por meio dos canais de comunicação, que podem ser formais,

informais ou semiformais. Conforme Meadows (1999, p. 3) “a pesquisa científica pode ser

comunicada de várias formas, sendo que as duas mais importantes são a fala e a escrita”.

Os canais de comunicação formais, segundo Oliveira (2009, p. 292) “são

representados pelas publicações impressas, que podem ser de natureza primária, secundária ou

terciária”. A comunicação formal pode ocorrer por meio de diferentes meios de escrita, sendo

alguns deles: livros, periódicos, obras de referência em geral, relatórios técnicos, revisões de

literatura, bibliografias de bibliografias (TARGINO, 2000). São esses os canais responsáveis
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por disseminar as pesquisas científicas por meios tangíveis, onde as informações ficam

registradas e podem ser recuperadas quando o uso delas torna-se necessário. Para Miranda,

Carvalho e Costa (2018, p. 6) a comunicação científica na ciência:

[...] exerce atribuição como difusora da massa de opiniões e dos resultados
consolidados pelos pesquisadores, como meio de estímulo e prosseguimento das
futuras pesquisas, favorecendo, portanto, as novas evidências, cooperadoras para o
incremento da investigação científica e o desenvolvimento científico e tecnológico.

Nesse sentido, ela assume relevante papel na disseminação de resultados de

pesquisas e possibilita o diálogo entre a comunidade científica, tornando possível a

contribuição de pensamento entre os pesquisadores, promovendo, assim, novos

conhecimentos científicos.

Em relação aos aspectos positivos da comunicação formal, Targino (2000) destaca

a possibilidade de alcance mais amplo, segurança em seu armazenamento e recuperação das

informações, menor número de informações redundantes, maior rigidez e uso de avaliações

prévias. Para a autora, suas principais funções como documento formal são convencer a

comunidade científica e os indivíduos em geral, que as pesquisas divulgadas representam um

conhecimento legítimo e sólido.

Apesar dos canais formais serem importantes meios de comunicação que possuem

enormes vantagens para a disseminação científica, também possui pontos de desvantagem,

como desatualização dos resultados publicados e pouco retorno ao autor, por não permitir um

contato direto entre os membros da comunidade científica (TARGINO, 2000).

Nessa perspectiva, os canais formais se configuram como meio consolidado de

disseminação de informações científicas, onde todo o conteúdo advindo de pesquisas ficará

registrado de forma permanente e a veracidade de informações, comprovadas pelos pares. Já

os canais de comunicação informais são aqueles em que “[...] a transferência da informação

ocorre por meio de contatos interpessoais e de quaisquer recursos destituídos de formalismo,

como reuniões científicas, participação em associações profissionais e colégios invisíveis. É a

comunicação direta pessoa a pessoa” (TARGINO, 2000, p. 19-20). Já para Meadows (1999, p.

7), “uma comunicação informal é em geral efêmera, sendo posta à disposição apenas de um

público limitado. A maior parte da informação falada é, portanto, informal [...]”. Logo, é um

canal de comunicação que promove a disseminação mais rápida de resultados de pesquisas,

promove o contato direto entre as pessoas e maior atualização de informações.
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Os canais informais são entendidos por Le Coadic (1996, p. 34) como:

“comunicação oral [que] é constituída de formas públicas (conferências, colóquios,

seminários, etc.) e privadas (conversas, correspondência, etc.) de distribuição das

informações. Targino (2000, p. 20) cita também como canais informais “[...] conversas,

telefonemas, cartas, fax, visitas in loco a centros de pesquisa e laboratórios”. Nessa

perspectiva, compreende-se que a comunicação informal acontece principalmente por meio

oral, mas não somente por ele, visto que os canais informais também podem ser uma

comunicação escrita, como uma carta, no entanto não pode ser recuperada por não estar

registrada, por ser um diálogo de origem informal e não avaliado por meio de critérios. A

comunicação informal, apesar de apresentar benefícios, como a interação direta entre os

indivíduos e informação atualizada, também apresenta desvantagens:

Apresenta problemas pertinentes à armazenagem e recuperação da informação,
acesso e disseminação. Por ser flexível e fluida, perde-se num curto espaço de
tempo, além de dificultar o seu estudo e controle e favorecer a inserção de novos
conhecimentos sem avaliação prévia. No caso específico da comunicação informal
verbal, falta a permanência da palavra escrita, pois os indivíduos têm memória
limitada e nem sempre perfeita, razão pela qual a transferência ulterior das
informações repassadas sofre alterações, mediante supressões, acréscimos ou
distorções. (TARGINO, 2000, p. 20-21).

Os canais de comunicação formais e informais possuem diferenças entre si, como

descrito por Le Coadic (1996), que realiza distinções entre os elementos formais e informais

da comunicação científica (quadro 1). O primeiro apresenta informações disponibilizadas de

forma pública, de acesso a todos e que são registradas, podendo assim serem recuperadas,

enquanto o segundo produz material restrito, advindo de interações que não são armazenadas,

não possibilitando assim, sua recuperação posterior. Em relação à atualização de informação,

o formal pode apresentar conteúdo relativamente obsoleto, a depender da área de pesquisa,

pois o processo de publicação tende a ser mais demorado, apresentando, porém, informações

validadas pelos pares; enquanto que o informal apresenta informação recente, visto que

envolve uma comunicação mais rápida e diálogo entre a comunidade científica, favorecendo

uma interação direta, entretanto, se não for registrada adequadamente, pode não ser

recuperada.
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Quadro 1 - Diferenças entre os elementos formais e informais da comunicação da informação

ELEMENTO FORMAL ELEMENTO INFORMAL

pública (audiência potencial importante) privada (audiência restrita)

informação armazenada de forma permanente,
recuperável

informação não armazenada, não recuperável

informação relativamente obsoleta informação recente

informação comprovada informação não comprovada

disseminação uniforme direção do fluxo escolhida pelo produtor

redundância moderada redundância às vezes muito importante

ausência de interação direta interação direta

Fonte: Transcrição Le Coadic (1996, p. 36).

Apesar de apresentarem diferenças, ambos elementos são essenciais e

indispensáveis para a disseminação da ciência, uma vez que cada um conta com

particularidades e características específicas que permitem a interação entre os membros da

comunidade científica, seja por meio registrado e consolidado, seja por meio de contatos

interpessoais.

Com o avanço das tecnologias da informação e comunicação, os meios de

disseminação da ciência sofreram mudanças significativas, inserindo-se em ambiente

eletrônico, onde os canais podem, ao mesmo tempo, adotar ambos os tipos: formal e informal,

transformando a internet em um canal plural, visão essa defendida por Moreira (2005, p. 6):

[...] hoje, contudo, sabe-se que a Internet é ao mesmo tempo formal e informal e que
os tipos de comunicação se interpenetram também em seus aspectos formal e
informal. Trata-se de um canal plural por excelência. As listas de discussão, por
exemplo, não são compostas somente de oralidades escritas, nem são puramente
formais como os artigos, mas certamente compõem-se da estrutura de ambas as
formas de comunicação.

Assim, um terceiro canal de comunicação, o semiformal, apresenta-se como uma

fusão dos canais formais e informais. Targino e Torres (2014, p. 6), descrevem que a

comunicação semiformal:

[...] simultaneamente, conserva traços informais em sua apresentação oral e
discussões daí advindas, mas, também, traços formais em sua divulgação por meio
de cópias ou edições. Além das comunicações em encontros científicos, editadas ou
não, podem ser aqui categorizadas as pré-edições (preprints); as versões provisórias
(prepapers); as cartas aos editores comunicando pesquisas em andamento (letters) e
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outros gêneros de publicação, haja vista que essas categorizações não são rígidas,
tampouco universais.

Desse modo, o canal semiformal é composto por ambos os tipos de comunicação,

formal e informal, uma vez que não são integralmente compostos por uma única maneira de

disseminação, mas sim, absorvem elementos de cada um, estabelecendo um novo canal de

comunicação. Targino (2000) complementa que “os cientistas, para difusão de suas pesquisas,

sobretudo os resultados parciais, não escolhem de imediato os meios convencionais. São cada

vez mais comuns as pré-edições (preprints), as versões provisórias (prepapers) e as

comunicações em congressos ou outros encontros científicos, publicadas ou não”. Apesar das

vantagens que os diferentes canais de comunicação apresentam, os resultados das pesquisas

tendem a ser publicados, em sua grande maioria, em periódicos científicos, visto sua

facilidade de acesso, rápida difusão e maior alcance da comunidade científica.

2.1 Periódicos científicos

O periódico científico se configura como um relevante canal formal de

comunicação, sendo um dos meios mais utilizados para comunicar os resultados de pesquisas

científicas. Para Santana e Francelin (2016, p. 4), periódico científico “trata-se de uma

publicação periódica que congrega artigos científicos e informações sobre pesquisas

desenvolvidas em um campo científico específico”.

As primeiras revistas, segundo Mueller (2000), surgiram no século XVII na

Europa. Antes disso, até o século XVI, eram os filósofos que realizavam a ciência, utilizando

para isso, a argumentação e a dedução; essa última, que passou a não ser mais aceita como

principal método de pesquisa a partir do século XVII. Nesse mesmo período, a comunidade

científica, para considerar um conhecimento resultante como científico, passou a exigir que as

evidências fossem baseadas na observação e experiência empírica. Esses fatores também

foram seguidos por mudanças na comunicação da ciência, que passou a ser mais rápida e

precisa, favorecendo assim, o surgimento dos periódicos.

Mueller (2000), cita que o Journal de Sçavans, fundado por Denis de Sallo, e com

primeiro fascículo publicado em 5 de Janeiro de 1665, em Paris, é considerado o primeiro

periódico científico. Em seguida, surgiu o Philosophical Transactions, fundado em Londres

por filósofos ligados à Royal Society, e que ainda é publicado nos dias atuais. Ele surgiu em
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março de 1965 e suas publicações consistiam em estudos com caráter experimental, mas

também publicavam cartas que eram trocadas por membros da comunidade científica

(SANTANA, FRANCELIN, 2016).

Figura 1 - Capas dos periódicos Journal des Sçavans e Philosophical Transactions

Fonte: Barata (2015, p. 12)

Os dois periódicos, cujas capas são visualizadas na figura 1, apresentavam entre si

diferenças relacionadas ao conteúdo de publicação:

O diferencial do periódico inglês era o perfil de relatos detalhados de experimentos
que serviam não apenas para incentivar pesquisas inéditas, mas também assegurar
direitos autorais sobre invenções inacabadas ou descobertas científicas. Já o Journal
des Sçavans, diante da impossibilidade de manter o amplo leque de temas abordados
com que havia começado, passou a se centrar basicamente em temas não científicos.
(SANTANA, FRANCELIN, 2016, p. 5)

O periódico Philosophical Transactions tinha, portanto, caráter mais científico,

incentivando, com suas publicações, a produção de pesquisas científicas e direitos autorais

sobre obras. Enquanto que o Journal de Sçavans publicava acerca de temáticas variadas,

passando, posteriormente, a reunir publicações sem conteúdo científico.

Miranda e Pereira (1996, p. 376) salientam que "as funções de disseminação e de

recuperação desempenham papel importante para a visibilidade tanto do periódico, quanto de

seus autores e editores". Complementam também que, para que se cumpram todas as funções

como veículo de comunicação do conhecimento, é preciso que os periódicos se estabeleçam e

se consolidem, sendo necessário, para isso, que se tenha uma comunidade científica ativa e o
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fomento de suas atividades de pesquisa. Miranda e Pereira (1996, p. 376) defendem que a

consolidação dos periódicos depende:

a) do estágio de desenvolvimento da área científica cujas ideias eles veiculam;

b) de uma comunidade engajada na atividade de pesquisa e da afluência de artigos

para publicação;

c) da existência de grupos e instituições que desempenham funções típicas de

edição, avaliação, publicação, disseminação e recuperação;

d) da existência de mercado representado por uma comunidade de usuários que o

legitimem;

e) de infra-estrutura para distribuição, recuperação e acesso às informações.

Segundo Mueller (2000), para a Royal Society seriam quatro as funções do

periódico científico: comunicação formal dos resultados da pesquisa original para a

comunidade científica e demais interessados; preservação do conhecimento registrado;

estabelecimento da propriedade intelectual; e manutenção do padrão da qualidade na ciência.

O modelo tradicional de periódicos apresenta também desvantagens, como

descreve Mueller (2000, não paginado): demora na publicação do artigo; custos altos de

aquisição e manutenção de coleções atualizadas; rigidez do formato impresso em papel,

quando se compara com a versatilidade dos formatos eletrônicos; dificuldade, para o

pesquisador, em saber o que de seu interesse está sendo publicado.

Meadows (2001) relata que durante as últimas décadas houve crescente

preocupação com os custos dos periódicos científicos, que ao longo do tempo sofreram

aumentos nos preços, passando a chamar atenção de bibliotecários, autores e editores, visto

que as pressões financeiras começaram a afetar o fácil acesso à literatura. Com isso, para

muitos da comunidade inserida no mundo acadêmico o crescimento da comunicação

eletrônica poderia reduzir os custos de publicação quando publicados em periódicos

científicos eletrônicos. Miranda, Carvalho e Costa (2018) concordam que, pelo fato de os

periódicos eletrônicos possibilitarem um acesso à distância e rápido devido à internet e

desenvolvimento das redes de transmissão, os usuários tendem a preferi-los, o que ocasionou

que os periódicos impressos perdessem espaço para os eletrônicos.
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Essas desvantagens contribuíram para que novas alternativas de publicação

científicas fossem pensadas. Além disso, outro fator relevante que favoreceu essa busca foi a

crise dos periódicos, como comenta Mueller (2006, p. 31):

O gatilho da crise foi a impossibilidade de as bibliotecas universitárias e de pesquisa
americanas continuarem a manter suas coleções de periódicos e a corresponder a
uma crescente demanda de seus usuários, impossibilidade decorrente da falta de
financiamento para a conta apresentada pelas editoras, cada ano mais alta, mais alta
mesmo que a inflação e outros índices que medem a economia. [...] Quando estourou
a crise, novas alternativas para os periódicos científicos foram procuradas. O estado
de desenvolvimento da tecnologia de informação na época permitia antever muitas
possibilidades, quase sempre suprimindo as editoras do processo.

Nesse contexto, a crise de periódicos, junto às dificuldades de publicação em

formato impresso e a ascensão das TICs favoreceram o surgimento de um novo meio de

disseminação de pesquisas: o periódico científico eletrônico.

O desenvolvimento da internet e das tecnologias de comunicação e informação

possibilitaram que a comunicação científica ultrapassasse as barreiras físicas e adentrassem ao

ambiente digital. Nesse cenário, os periódicos eletrônicos se configuram como um dos

principais meios de disseminação de pesquisas científicas.

Periódico eletrônico é definido por Cruz et al. (2003, p. 48), como “aquele que

possui artigos com texto integral, disponibilizados via rede, com acesso on-line, e que pode

ou não existir em versão impressa ou em qualquer outro tipo de suporte”. Oliveira (2008, p.

71), nessa mesma linha, complementa que é

[...] aquela publicação que pretende ser continuada indefinidamente, que apresente
procedimentos de controle de qualidade dos trabalhos publicados aceitos
internacionalmente, e que disponibilize o texto completo do artigo através de acesso
on-line, podendo ter ou não uma versão impressa ou em outro tipo de suporte.

Com base nessas definições, pode-se compreender o periódico científico

eletrônico como aquele canal formal responsável por disponibilizar resultados de pesquisas

por meio de ambiente digital, podendo existir em outro formato ou ter origem unicamente

on-line, com publicações periódicas e que possuem critérios de avaliação.

Sobre a importância dos periódicos científicos eletrônicos, Miranda, Carvalho e

Costa (2018) destacam que “são um canal facilitador da comunicação científica, posto que

ampliam as possibilidades de acesso e difusão dessa comunicação, podendo repercutir

positivamente no incremento da produção acadêmica”. Para Mueller (2000, não paginado), o

meio eletrônico foi visualizado como uma alternativa aos periódicos impressos, por oferecer
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"mais rapidez na comunicação e flexibilidade de acesso, tem largo alcance e baixo custo

relativo, disponibilidade imediata, é capaz de diminuir a necessidade de manutenção de

coleções, barateando os custos". Nesse sentido, percebe-se que a mudança de preferência para

os periódicos eletrônicos se deu significativamente pelas suas possibilidades de acesso e

facilidades, visto que, por estar em ambiente digital, favorecem o acesso a pesquisas

científicas sem barreiras espaço-temporal, atingindo assim um maior número de usuários.

Sobre o surgimento dos primeiros periódicos eletrônicos, Targino (2001), diz que

varia de acordo com a concepção que se tem do termo. Assumindo um conceito mais

abrangente, pode ser considerado que foi idealizado em 1945, e existe desde os anos 70, a

partir das newsletters informais que eram produzidas através de conferências via computador.

Quando considera-o como somente mecanismo de controle e de avaliação, pode ser apontado

como o primeiro o Eletronic Information Exchange System, financiado pela National Science

Foundation e desenvolvido no New Jersey Institute of Technology, nos Estados Unidos da

América do Norte (EUA), de 1978 a 1980.

Já Mueller (2006), diz que "começaram a aparecer nessa década de 90, juntamente

com outras iniciativas que utilizavam o meio eletrônico, algumas das quais deram origem a

novas formas de publicação eletrônica e acesso à pesquisa, inclusive os de acesso aberto".

Para a autora, o surgimento dos primeiros periódicos eletrônicos coincidiu com outras

iniciativas visando o meio eletrônico, o que demonstra que a internet contribuiu para os

avanços alcançados na ciência, em especial para a questão de disseminação científica.

Segundo Santana e Francelin (2016), no Brasil, o periódico The Journal of

Venomous Animals and Toxins foi um dos primeiros publicados em formato eletrônico, sendo

publicado em inglês pelo Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (Cevap) da

Universidade Estadual Paulista (Unesp), ainda na década de 90 e consistia em um periódico

interdisciplinar. Apesar de possuírem vantagens significativas para o processo de publicação

científica, os periódicos eletrônicos possuem também alguns desafios a serem enfrentados,

entre eles a questão do direito autoral, que será tratado no tópico seguinte.

2.2 Acesso Aberto

O advento das TICs proporcionou avanços significativos para a comunicação

científica e seus canais de disseminação de pesquisas. Com o avanço da Internet, publicar em
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ambiente eletrônico tornou-se um meio no qual grande parte de autores vislumbraram como

mais acessível, com rápida publicação e amplo alcance.

Nesse contexto de crescente procura por publicar em periódicos científicos

eletrônicos, surge o Movimento de Acesso Aberto, como consequência da crise dos

periódicos. Gomes (2014, p. 100) relata que o movimento AA

emerge, em âmbito internacional, de forma organizada e com forte conotação
política no início da década de 2000. Mais precisamente em dezembro de 2001,
ocorreu uma importante reunião na cidade de Budapeste, da qual resultou a primeira
declaração de princípios em prol do movimento.

A declaração de Budapeste, de 2002, inaugura o Movimento do Acesso Aberto,

que tem como desejo superar o paradigma da comunicação científica sendo mediado por

grandes editoras comerciais e transformá-la em uma comunicação de acesso aberto via

internet (RIOS, LUCAS, AMORIM, 2019). Segundo a Iniciativa de Acesso Aberto de

Budapeste (2002, tradução nossa):

Por “acesso aberto” a esta literatura [científica], queremos dizer sua disponibilidade
gratuita na internet pública, permitindo que qualquer usuário leia, baixe, copie,
distribua, imprima, pesquise ou link para os textos completos desses artigos,
rastreie-os para indexação, passá-los como dados para o software, ou usá-los para
qualquer outra finalidade legal, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas além
daquelas inseparáveis   do acesso à própria internet.

Ou seja, pode-se compreender como acesso aberto um termo utilizado para definir

publicações disponibilizadas integralmente de forma on-line, sem cobranças para acesso,

leitura, download, e realização de citações. Outras iniciativas a favor do acesso aberto

surgiram após a de Budapeste, como menciona Gomes (2014, p. 101):

No ano de 2003, em Bethesda, reuniram-se editores científicos da área Biomédica
concordando com os princípios do AA. Nesse mesmo ano, ocorreu em Berlim outra
importante reunião, dela resultando uma declaração reafirmando que a missão da
comunidade acadêmica é disseminar o conhecimento científico de forma rápida e em
larga escala para a sociedade e sublinhando novas formas de difusão possíveis,
especialmente o Acesso Livre por meio da Internet.

Após as iniciativas citadas, outras foram surgindo em diferentes regiões,

defendendo, em suas declarações, a importância do Acesso Aberto à produção científica

depositada em ambiente digital. As iniciativas 3B (Budapest Open Access Initiative - BOAI,

Bethesda Statement on Open Access Publishing e Berlin Declaration on Open Access to

Knowledge in the Sciences and Humanities) consolidaram os pilares de um novo paradigma
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de publicação científica estabelecendo a filosofia do acesso livre (AUTRAN E BORGES,

2014).

Nesse sentido, Autran e Borges (2014) também salientam que as estratégias

apresentadas no BOAI recomendam a criação de mecanismos alternativos de publicação,

resultando que as publicações tivessem baixo custo através das instituições acadêmicas. Essas

estratégias são conhecidas como via verde e via dourada.

Nessa perspectiva, o acesso aberto se configura como importante meio para

publicação, que facilita o processo de comunicação científica tanto para autores, quanto para

leitores. Rodrigues (2014, p. 182) destaca características das revistas abertas de acesso aberto:

[...] não usam os direitos de autor (copyright) para restringir o acesso e o uso do
material que publicam, não cobram assinatura nem taxas de acesso (à versão online)
e recorrem a outras fontes (subsídios das instituições que as publicam, taxas de
publicação (subsídios das instituições que as publicam, taxas de publicação - Article
Processing Charges, ou APCs -, pagamento da versão impressa, etc.) para cobrir as
suas despesas.

Com o surgimento de periódicos eletrônicos de acesso aberto, surge um desafio

relacionado à questão dos direitos autorais, uma vez que a literatura científica é

disponibilizada livremente em meio digital ao alcance de todos e sem barreiras, o que dificulta

seu controle. Nesse contexto, a fim de proteger os direitos dos autores, mas ao mesmo tempo

garantir o acesso à obra, surgem as licenças livres (GOMES, 2014). Segundo Lemos (2005, p.

83), o Creative Commons:

[...] cria instrumentos jurídicos para que um autor, um criador ou uma entidade diga
de modo claro e preciso, para as pessoas em geral, que uma determinada obra
intelectual sua é livre para distribuição, cópia e utilização. [...] elas se fundamentam
no exercício das prerrogativas que cada indivíduo tem, como autor, de permitir o
acesso às suas obras e a seus trabalhos, autorizando que outros possam utilizá-los e
criar sobre eles.

As licenças Creative Commons são, portanto, importante instrumento que

possibilita a disseminação científica, flexibilizando os direitos de uso, permitindo o livre

acesso, utilização e distribuição da publicação científica, mas, ao mesmo tempo, garantindo os

direitos do autor.

O BOAI definiu duas estratégias de acesso aberto, denominadas de via dourada e

via verde. A via dourada é quando um artigo é publicado em revistas científicas que são de

acesso aberto. Já a via verde, refere-se ao autoarquivamento, onde as pesquisas científicas são

depositadas em repositórios institucionais, esses que:
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[...] reúnem documentos produzidos na instituição. Por exemplo, repositórios de uma
universidade reuniriam toda a produção científica ou acadêmica produzida na
universidade, em forma digital, formando coleções de documentos digitais. Os
mantenedores dos repositórios assumem então a responsabilidade de preservá-los,
atribuindo-lhes, portanto, funções de memória institucional, mas a função principal é
aumentar a visibilidade da instituição, permitindo e estimulando o acesso à produção
da universidade. (MUELLER, 2006, p. 32)

Os repositórios institucionais são relevantes por possibilitarem que a produção

científica realizada na instituição possa estar disponível livremente para todos e seja

disseminada para além da universidade, trazendo benefícios para a comunidade no geral.

Ainda sobre a via Verde, Gomes (2014, p. 101-102) salienta que consiste “no

autoarquivamento de artigos em repositórios de acesso público: para isto, autores obtêm

permissão — sinal verde — dos editores”. Ainda conforme o autor, a via Dourada “refere-se a

revistas científicas cujo conteúdo esteja em acesso aberto — independentemente do modelo

de negócios adotados por estas — e que esta condição seja garantida pelos editores, que

também devem permitir o arquivamento dos artigos em repositórios”.

A via dourada contribui para tornar as publicações científicas disponíveis a todos

aqueles que dela necessitarem, por não possuir barreiras para acesso e utilização e não cobrar

taxas de assinatura aos seus leitores. O acesso aberto, apesar de ser de extrema relevância para

a construção da ciência, necessita de meios de sobrevivência, uma vez que, disponibilizar

artigos gratuitamente, mantendo todos os custos relativos à produção e disseminação deles

requer das revistas uma busca por alternativas a fim de garantir sua sustentabilidade

financeira. Nesse contexto, surgem os modelos de negócios para periódicos científicos, que

serão abordados a seguir.
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3 MODELOS DE NEGÓCIOS

Com a crise dos periódicos, novos meios de publicação surgiram, influenciados

principalmente pelas tecnologias de informação e comunicação, que permitiram a publicação

por meio digital e favoreceram posteriormente o advento e avanço dos periódicos científicos

de acesso aberto. A via dourada, que torna possível o compartilhamento de artigos em acesso

aberto, passa a ser visto como uma das principais opções para publicação, uma vez que traz

benefícios para o autor, possibilitando que esse tenha seu trabalho citado um maior número de

vezes; e para o leitor, que pode usufruir do conteúdo disponibilizado em acesso aberto de

maneira gratuita, respeitando os direitos dos autores.

Apesar do acesso aberto oferecer vantagens significativas para ambas as partes

envolvidas no processo de disseminação científica, a gestão da revista e os procedimentos

relativos à publicação envolvem custos. Mueller (2009) cita que a aceitação do acesso aberto

pelas revistas científicas no Brasil diminuíram os custos relacionados à produção e

disseminação. No entanto, mesmo com a diminuição de custos e a hospedagem em ambiente

digital, o processo de publicação ainda inclui gastos, sendo considerado um desafio para

editores garantir a geração de renda para a revista e manter a atualização de produções

científicas. Para Pereira e Furnival (2020, p. 91):

[...] há a necessidade de reconhecer a existência dos procedimentos técnicos usuais a
quaisquer processos de publicação, tais como editoração, revisão (copyediting e
proofreading), diagramação, arte gráfica, possível tradução, marketing, custos
administrativos, entre outros, resultando em custos que precisam ser considerados no
planejamento dos periódicos.

Com isso, mostra-se necessário buscar meios de garantir a sustentabilidade

financeira do periódico eletrônico, sendo relevante realizar reflexões acerca da temática, como

questionado por Gumiero e Costa (2012, p. 102): “como é possível manter uma revista

científica de acesso aberto, já que não se cobram os custos de sua publicação aos leitores?”.

Nesse contexto, surge assim a necessidade de se pensar diferentes modelos de

negócios para periódicos eletrônicos de acesso aberto, que serão discutidos no tópico

seguinte, que irá apresentar diferentes tipos de modelos de negócios e suas características e

aspectos relevantes acerca da temática abordada.
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3.1 Modelos de Negócios em periódicos científicos de acesso aberto

Modelos de negócios para periódicos de acesso aberto podem ser entendidos

como meios de garantir a sustentabilidade financeira de uma revista (PEREIRA, FURNIVAL,

2020). Com base na literatura, pode-se enumerar diversos tipos de modelos que podem ser

aplicados. O Open Access Directory (OAD, 2021) disponibiliza uma lista com dezesseis

modelos de negócios para acesso aberto, que estão descritos no quadro 2. Pereira e Furnival

(2020, p. 91), em relação às taxas que são cobradas, citam “as APCs (taxas de processamento

do artigo como um todo, cobradas ao autor); page processing charges (taxas de processamento

por página); e, por fim, nenhum tipo de cobrança ao autor, sendo conhecido como “Diamond

Open Access” (acesso aberto diamante)”. Os autores citam também o modelo de negócios

baseado em subsídios.

Quadro 2 - Modelos de Negócios

Modelos de Negócios Descrição

Publicidade Consiste em utilizar publicidades no site das
revistas ou nas páginas dos artigos a fim de
gerar renda para ajudar na sustentabilidade

da revista.

Leilão O modelo é para que editores realizem
lances em artigos para publicação.

Crowdfunding (financiamento colaborativo) Projetos potenciais são colocados online,
permitindo que a comunidade mais ampla

escolha financiá-los com doações
financeiras.

E-commerce (comércio eletrônico) Uma revista de acesso aberto pode oferecer
produtos de marca para venda, seja

internamente ou por meio de um fornecedor.

Dotações O modelo é para uma publicação de acesso
aberto, para construir uma dotação de

contribuições de terceiros para auxiliar em
seus custos de produção.

Captações de recursos Solicitar doações de pessoas físicas ou
instituições periodicamente ou

continuamente.

Revistas híbridas Open Access (OA) Publicar alguns artigos em acesso aberto e
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outros não.

Subsídios institucionais Subsídios de instituições, total ou
parcialmente, direta ou indiretamente.

Taxas de associação O modelo é para uma organização de
afiliação, como uma sociedade instruída,
usar as taxas de afiliação para apoiar uma
revista de acesso aberto, no todo ou em

parte.

Edições com preços O modelo é o de um periódico fornecer
acesso aberto para uma edição e vender

acesso a outra.

Taxas de Publicação (APCs) Cobrança de uma taxa na aceitação de um
artigo para publicação. A ideia é que a taxa

cubra os custos de produção.

Taxas de submissão Cobrar uma taxa pela avaliação de um artigo
submetido, independentemente do artigo ser

aceito ou não posteriormente.

Acesso aberto temporário Oferece acesso online gratuito a uma obra
por um período restrito, após o qual o
trabalho passa a ser de acesso pago.

Licenciamento de terceiros Editores de acesso aberto que controlam
organismos significativos de conteúdo

podem ser capazes de gerar receita adicional
licenciando conteúdo para agregadores e

distribuidores de informações de terceiros.

Serviços de valores agregados Oferecer serviços e recursos adicionais em
cima do conteúdo OA, disponível para uma

assinatura opt-in pelo leitor.

Trabalho voluntário Usar voluntários não remunerados para
alguns dos trabalhos na produção da revista.

Fonte: Open Access Directory (OAD, 2021).

O quadro acima mostra a variedade de modelos de negócios que podem ser

aplicados a periódicos eletrônicos de acesso aberto. Dentre eles estão as Revistas Híbridas, os

Subsídios Institucionais, e as Taxas de Publicação, que são utilizados por expressiva parte dos

periódicos que adotam modelos de negócios. Alguns dos modelos descritos no quadro contam

com a contribuição financeira de terceiros para manter a sustentabilidade da revista, como o



32

de Dotação, Captação de Recursos e Crowdfunding. Com a análise do quadro, pode-se

observar que são pensadas maneiras variadas de renda para as revistas, a fim de manter o

acesso aberto à literatura científica. O modelo de negócio que irá ser escolhido será definido

com base nas características de cada periódico.

O modelo “assinante paga” continua sendo utilizado em editoras comerciais.

Nesse modelo, os leitores, para terem acesso às publicações científicas da revista, devem

realizar a compra da revista por meio de assinatura. Para os autores, normalmente não são

cobradas taxas de publicação (GUANAES, GUIMARÃES, 2012, p. 64). Em relação a esse

modelo em que é cobrado ao leitor, Costa (2006, p. 47) pontua que “a questão do preço das

assinaturas tem sido uma das principais, se não a principal motivação para o movimento do

acesso aberto”. Com o movimento de acesso aberto e o aumento da preferência dos autores

por publicar os resultados de suas pesquisas nessas revistas, os leitores passam a ter acesso

gratuito às pesquisas que são publicadas na via dourada, sem a necessidade de realizar

assinaturas.

Em contrapartida ao modelo “assinante paga” se encontra um segundo que se

destaca como um dos modelos de negócios mais aplicados: a Taxa de Processamento de

Artigos (APCs), conhecida também como “autor paga” (author pay). É comum que nesse

modelo o autor seja financiado por agências de fomento ou pela instituição a qual pertence

(PEREIRA, FURNIVAL, 2020). Sobre o modelo, Príncipe e Barradas (2013, p. 28) comentam

que

[..] as taxas de submissão, tramitação e/ou publicação, cobradas pelas revistas aos
autores, são utilizadas para complementar os recursos financeiros das revistas
destinados aos processos de editoração e publicação - custos de revisão e tradução
de textos, de produção de textos em arquivos diferenciados, aluguel de plataformas,
pagamento de publisher, publicação de edições impressas e envio de cópias
impressas às bibliotecas, quando ainda existentes, autores e outros serviços.

No modelo “autor paga”, os autores ou seus órgãos de fomento pagam para

publicar sua pesquisa em um periódico científico, onde o manuscrito passa pelas fases

relativas à publicação, e caso aprovado, é disponibilizado pela revista de maneira gratuita na

internet. Geralmente, os autores pagam uma taxa de submissão antes da taxa de publicação,

que é destinada aos custos do processamento do artigo, que incluem os processos necessários

para publicação (GUANAES, GUIMARÃES, 2012). Além disso, muitas revistas solicitam,
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também, taxas relativas a adições extras na publicação, como ilustrações coloridas e páginas

extras. Para Appel e Albagli (2019, p. 2), o modelo APC:

[...] foi percebido como um novo modelo de negócios por editoras comerciais,
devido à expansão do movimento OA e como um meio de sustentabilidade
econômica por periódicos de via dourada originalmente gratuitos. Por outro lado, a
adoção da APC também é vista como uma nova barreira para a publicação em
acesso aberto, especialmente por autores, áreas de estudo e países com menos
recursos financeiros, reproduzindo, ampliando e favorecendo pesquisadores da elite
científica e disparidades regionais; também tem sido considerado um fator que
contribui para a proliferação de revistas “predatórias”.

Nessa perspectiva, a aplicação de taxas de publicação pode prejudicar que os

autores que não possuem agências de fomento que financiam suas pesquisas ou aqueles que

possuem recursos reduzidos, publiquem em revistas que utilizam desse modelo de negócio.

Para Costa (2006), esse modelo não leva em consideração as diferenças entre países de

realidades distintas. Uma possível consolidação do modelo leva a reflexão de que países mais

desenvolvidos economicamente não terão problemas em conseguir financiamentos de

instituições e agências de fomento, pois possuem dinheiro destinados a esse fim. No entanto,

países com menos recursos teriam ainda mais dificuldades em publicar, visto que

enfrentariam um problema duplo: a baixa verba para a pesquisa e para a publicação dos

resultados. Outro relevante modelo de negócios para periódicos de acesso aberto é o baseado

em subsídios, que segundo Pereira e Furnival (2020, p. 93) podem ser:

[...] de fundações e corporações privadas, associações científicas ou institucionais,
pelo qual uma instituição (universidade, laboratório, biblioteca, museu, hospital,
agência governamental, associação científica) subsidia a revista – total ou
parcialmente, direta ou indiretamente, pontual ou continuamente – fornecendo apoio
financeiro, infraestrutura, equipamentos e pessoal.

Um dos principais atores desse modelo de negócio são os subsídios

governamentais (PEREIRA, FURNIVAL, 2020). No geral, os autores são financiados pelas

instituições em que trabalham ou agências de fomento, sendo esse um dos principais meios de

financiamento para publicação de resultados de pesquisas.

Outro modelo de negócio destacado é o de periódicos híbridos. Nesse modelo, as

revistas disponibilizam os dois meios de publicação para artigos, em acesso aberto e em

acesso fechado. Quando o autor escolher publicar em acesso aberto, geralmente são

submetidos a taxas de publicação ou financiamento. Nesse cenário de publicação, a revista

disponibiliza em seu site de forma imediata a publicação do artigo em acesso aberto para os
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leitores. Os autores que não escolhem publicar em acesso aberto pela revista híbrida não

pagam taxas de publicação, mas ainda podem pagar taxas extras. Nesse tipo de publicação o

acesso aberto não é disponibilizado de forma imediata, mas podem ser posteriormente

fornecidos em acesso aberto (OAD, 2021). Em relação às controvérsias do modelo híbrido,

Pereira e Furnival (2020, p. 93) destacam que:

[...] tem-se suscitado situações preocupantes para as instituições, principalmente na
Europa, onde universidades criaram fundos especialmente destinados ao pagamento
de APCs dos seus autores, implicando que, em alguns casos, a biblioteca da
instituição está pagando a assinatura à mesma revista que o fundo da instituição
financiou as APCs de um dos seus autores. Esta distorção na tarifação dupla à
mesma editora/revista é conhecida como double dipping.

A literatura que discute acerca da aplicação de modelos de negócios de acesso

aberto ainda é bastante reduzida. Pesquisas relativas à adoção do modelo de negócio APC são

escassas em revistas da América Latina e Caribe (APPEL, ALBAGLI, 2019). Quando

pensamos em pesquisas nacionais acerca do tema, os resultados são ainda menores. Pesquisa

realizada por Pereira e Furnival (2020, p. 92), durante os anos de 2017 e 2018 nas bases da

Brapci, da Scielo e do Portal de Periódicos da Capes alcançou o seguinte resultado:

[...] com o uso combinado dos termos Acesso Aberto, Modelo de Negócio e
Sustentabilidade Financeira (“Acesso Aberto”, “Modelo de Negócio” e
“Sustentabilidade Financeira”), por Título, Palavras-chave e Resumo, utilizando-se
também de múltiplas buscas com variações da expressão principal, contendo
variações de grau, de grafia e de língua, resultaram em nenhum artigo recuperado.

Esse resultado demonstra a necessidade da realização de pesquisas que tratem a

temática de maneira mais aprofundada, refletindo acerca dos aspectos e problemáticas dos

modelos, visto que é fundamental que periódicos eletrônicos de acesso aberto possuam meios

de garantir sua sustentabilidade financeira e consigam, assim, continuar disponibilizando

pesquisas de maneira gratuita para os leitores. Em contrapartida, deve-se levar em

consideração também a perspectiva dos autores, agências de fomento, e diferenças regionais

para consolidação de um modelo de negócio que seja viável para todas as partes envolvidas

no processo de comunicação científica.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa buscou investigar os modelos de negócios praticados por periódicos

científicos de acesso aberto, com recorte para as revistas eletrônicas das áreas de

Biblioteconomia e Ciência da Informação.

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa adotou o aspecto quanti-qualitativo, ou

misto, que segundo Creswell (2007), “[...] empregam aspectos tanto dos métodos

quantitativos quanto dos procedimentos qualitativos”. Quantitativo, pois o levantamento de

dados coletados foi organizado e analisado; qualitativo, já que as informações recuperadas

acerca de cada periódico selecionado, tem como objetivo avaliar se a escolha do modelo de

negócio pela revista influencia ou não no processo de comunicação científica.

Quanto aos objetivos, pode ser considerada uma pesquisa exploratória, pois

segundo Gil (2008, p. 27), são desenvolvidas visando “[...] proporcionar visão geral, de tipo

aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizada especialmente

quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses

precisas e operacionalizáveis”.

Já quanto aos procedimentos e métodos de coleta de dados, se configura como

uma pesquisa documental, visto que “[...] são considerados documentos não apenas os

escritos utilizados para esclarecer determinada coisa, mas qualquer objeto que possa

contribuir para a investigação de determinado fato ou fenômeno” (GIL, 2008, p. 147). Desse

modo, os dados referentes às características de cada periódico foram coletados, a fim de

reunir informações necessárias para a análise do perfil de modelo de negócio utilizado pelas

revistas científicas eletrônicas.

A pesquisa foi delineada a fim de centrar-se na análise dos periódicos nacionais e

internacionais das áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação, com objetivo de avaliar

quais utilizam modelos de negócios para a publicação científica, os tipos de cobranças aos

autores mais praticados pelas revistas, e demais características acerca do periódico. Para isso,

por se tratar de um serviço que concentra artigos e periódicos em acesso aberto, foi utilizado

para a coleta dos dados o Directory of Open Access Journals (DOAJ), para realizar um

levantamento das revistas em acesso aberto indexadas no diretório que utilizam modelos de

negócios.
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O DOAJ é um diretório que hospeda revistas eletrônicas de acesso aberto e

possibilita também busca por artigos científicos, disponibilizando seu conteúdo em acesso

gratuito. Foi lançado em 2003, na Suécia, com 300 periódicos e atualmente possui mais de 17

mil revistas indexadas, revisadas por pares que abrangem diversas áreas do conhecimento, a

exemplo da medicina, ciências sociais, artes e humanidades de 129 países, em 80 idiomas,

além de possuir mais de 6.7 milhões de artigos. O diretório é uma organização independente,

sem fins lucrativos, subsidiada por doações e que permite a inclusão de revistas de acesso

aberto de todos os países e idiomas (DOAJ, 2021).

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada no período de 18 a 31 de outubro de

2021. Para a realização da busca, na página inicial do DOAJ, na opção “Search” foi

selecionada a busca por “Journals”. Em seguida, foi utilizado o filtro “Subjects” e dentro dele

escolhida a categoria de assuntos ‘Bibliography’. ‘Library science’. ‘Information resources’

para delimitar a busca por periódicos indexados nas áreas de Biblioteconomia e Ciências da

Informação. Pelo diretório possuir termos fixos já existentes no filtro de assuntos, foi

selecionado essa categoria de termos que englobam, além das áreas analisadas pela pesquisa,

também outros assuntos relacionados com bibliografia e recursos de informação. Por esse

motivo, cada revista recuperada por meio deste filtro foi analisada individualmente, a fim de

identificar dentre elas as que fazem parte das áreas de Biblioteconomia e Ciência da

Informação. Nesse período, dentre as mais de 17.000 revistas presentes no diretório, 175

foram recuperadas pelo filtro de assunto. Dos 175 periódicos refinados pelo filtro de assunto,

não foi utilizada toda a amostra durante a análise e discussão dos resultados, resultando assim,

em 171 periódicos analisados, uma vez que algumas revistas, mesmo que indexadas no filtro,

não são periódicos que englobam as áreas de Biblioteconomia e Ciências da Informação,

objeto de estudo desta pesquisa. Além disso, há revistas presentes na amostra analisada que

foram removidas do DOAJ pelo motivo do URL do site não funcionar mais e por suspeita de

má conduta editorial do editor. No entanto, estarão incluídas na análise e discussão dos dados,

pois ainda estavam indexadas no momento da coleta.

Após a recuperação das revistas no filtro selecionado, cada revista foi analisada

individualmente na página do resultado da busca, a fim de obter os dados gerais do periódico

disponibilizados pelo diretório, como o International Standard Serial Number (ISSN), editora,

país, idiomas dos manuscritos aceitos, Uniform Resource Locator (URL) do website de cada

revista, e se existe Taxa de Processamento de Artigos (Article Processing Charges – APCs).
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Após isso, o site de cada revista foi visitado a fim de identificar se o periódico

cobrava taxas de publicação e qual o modelo de negócio aplicado por ele, realizando a busca

nas seções “Sobre”, “Políticas” e “Submissões” seguido pela análise do Qualis, Fator de

Impacto e Journal Citation Indicator (JCI) de cada uma. Os dados recuperados foram

analisados a fim de mapear as revistas que cobram APC e suas características, a fim de

identificar os modelos de negócios utilizados por elas.

Como técnica de análise dos dados, para correlacionar o perfil das revistas que

cobram APCs e as características referentes ao desempenho delas, foi utilizada a análise de

conteúdo, que, segundo Bardin (2016, p. 44), é “um conjunto de técnicas de análise das

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo

das mensagens”. Ou seja, objetiva proporcionar que se possa explorar o conteúdo a ser

analisado de forma a interpretar as mensagens implícitas e tratá-las, obtendo, assim,

significados. Para isso, a análise de conteúdo visa “classificar elementos em categorias [que]

impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com outros. O que vai permitir o

seu agrupamento é a parte comum existente entre eles” (BARDIN, 2016, p. 148). Além da

técnica de análise de conteúdo, as informações dos periódicos acerca da totalidade da amostra

coletada foram analisadas de forma quantitativa em relação aos aspectos descritivos relativos

às revistas.

Para isso, foram estabelecidas as seguintes categorias de análise: 1) Perfil de

modelo de negócio da revista; e 2) Desempenho do periódico. A primeira trata da análise

do modelo de negócio praticado pela revista, aceitação ou não de descontos e/ou isenções, e o

valor cobrado no processo de submissão/publicação. A segunda categoria engloba as

características: tempo de espera entre submissão e publicação, se é indexada por bases de

dados, e os índices mensuradores de qualidade das revistas.
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5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para realizar a análise e discussão dos dados coletados dos periódicos científicos

recuperados no DOAJ, a partir dos critérios elencados na metodologia desta pesquisa,

inicia-se apresentando o Quadro 3.

Quadro 3 - Revistas recuperadas no DOAJ

LISTA DE PERIÓDICOS

027.7 : Zeitschrift für
Bibliothekskultur

In the Library with the Lead Pipe Partnership: The Canadian Journal
of Library and Information Practice

and Research

AIB Studi Informaatiotutkimus Pecia Complutense

Acervo Información, Cultura y Sociedad Pennsylvania Libraries: Research &
Practice

Acta Informatica Malaysia Informatică economică Perspectivas em Ciência da
Informação

Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Librorum

Informatio Perspectivas em Gestão &
Conhecimento

Aestimatio : Critical Reviews in the
History of Science

Information Research: An
International Electronic Journal

Practical Academic Librarianship

Alcance (Revista Cubana de
Información y Comunicación)

Information Technology and
Libraries

Proceedings from the Document
Academy

Anales de Documentación Information and Communication
Sciences Research

Publications

Annals of Library and Information
Studies

Informationspraxis Páginas a&b

Archeion Online Informação em Pauta RBM

Archiwa - Kancelarie - Zbiory Insaniyat: Journal of Islam and
Humanities

RDBCI: Revista Digital de
Biblioteconomia e Ciência da

Informação

Ar@cne Insights: The UKSG Journal RIDE

AtoZ: Novas Práticas em
Informação e Conhecimento

International Journal of Digital
Curation

Record and Library Journal

BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian
Perpustakaan dan Informasi

International Journal of Information
Science and Management

Regional Journal of Information
and Knowledge Management

BIBLOS : Revista do Instituto de
Ciências Humanas e da Informação

International Journal of Knowledge
Content Development and

Technology

Revista Analisando em Ciência da
Informação

Baca: Jurnal Dokumentasi dan
Informasi

International Journal of
Librarianship (IJoL)

Revista Bibliomar

Berkala Ilmu Perpustakaan dan
Informasi

International Journal of Web
Research

Revista Bibliotecas
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LISTA DE PERIÓDICOS

BiD: Textos Universitaris de
Biblioteconomia i Documentació

Investigación Bibliotecológica:
Archivonomía, Bibliotecología e

Información

Revista Brasileira de Educação em
Ciência da Informação

BiblioCanto Iranian Journal of Information
Processing & Management

Revista Cubana de Información en
Ciencias de la Salud

Biblios (Lima) JLIS.it Revista Española de
Documentación Científica

Biblioteka Journal of Copyright in Education
and Librarianship

Revista Ibero-Americana de
Ciência da Informação

Biblioteka i Edukacja Journal of Data Mining and Digital
Humanities

Revista Informação na Sociedade
Contemporânea

Bibliotheca Lituana Journal of Electronic Publishing Revista Interamericana de
Bibliotecología

Bibliothecae.it Journal of Information Literacy Revista Museologia &
Interdisciplinaridade

Boletín Cultural y Bibliográfico Journal of Information Science
Theory and Practice

Revista Română de
Biblioteconomie și Știința

Informării

Bosniaca Journal of Information Studies &
Technology

Revue Française des Sciences de
l’Information et de la

Communication

Brazilian Journal of Information
Science

Journal of Information Technology
Management

SLIS Connecting

Bìblìotečnij vìsnik Journal of Librarianship and
Scholarly Communication

Scholarly Assessment Reports

Cadernos de Informação Jurídica Journal of Library and Information
Studies

School of Information Student
Research Journal

Canadian Journal of Academic
Librarianship

Journal of Western Archives South African Journal of Libraries
and Information Science

Catalogue and Index Journal of eScience Librarianship Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa
Informării

Ciência da Informação Journal of the Canadian Health
Libraries Association

Tennessee Libraries

Ciência da Informação em Revista Journal of the European
Association for Health Information

and Libraries

The International Journal of
Information, Diversity, & Inclusion

Code4Lib Journal Journal of the Medical Library
Association

The Journal of Altmetrics

College and Research Libraries Jurnal IPI The Journal of Civic Information

Communications in Information
Literacy

KULA Theological Librarianship

Conci Khizanah al-Hikmah Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu
Perpustakaan dan Informasi

Cuadernos de Documentación Knowledge Engineering and Data Toruńskie Studia Bibliologiczne



40

LISTA DE PERIÓDICOS

Multimedia Science

Cuadernos de Gestión de
Información

Knygotyra Transinformação

Cybrarians Journal LIBRES: Library and Information
Science Research Electronic

Journal

Tushuguanxue yu Zixun Kexue

Data Libellarium: Journal for the
Research of Writing, Books, and

Cultural Heritage Institutions

Türk Kütüphaneciliği

Documentación de las Ciencias de
la Información

Liber Quarterly: The Journal of
European Research Libraries

Urban Library Journal

Education in the Knowledge
Society

Libraria: Jurnal Perpustakaan Virginia Libraries

Edulib: Journal of Library and
Information Science

Library and Information Research Vìsnik Odesʹkogo Nacìonalʹnogo
Unìversitetu: Bìblìotekoznavstvo,

Bìblìografoznavstvo,
Knigoznavstvo

Electronic Journal of Knowledge
Management

Libreas : Library Ideas Weave: Journal of Library User
Experience

Em Questão Liinc em Revista Webology

Encontros Bibli Logeion Z Badań nad Książką i
Księgozbiorami Historycznymi

Enl@ce Margini. Giornale della dedica e
altro

Zhishi guanli luntan

European Science Editing Marketing Libraries Journal e-Ciencias de la Información

Evidence Based Library and
Information Practice

Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen

und Bibliothekare

iNFOTEZY

Folia Toruniensia Mètode Science Studies Journal:
Annual Review

o-bib. Das offene
Bibliotheksjournal

Forum Bibliotek Medycznych Métodos de Información Čitalište

Frontiers in Health Informatics Nongye tushu qingbao xuebao Вісник Харківської державної
академії культури

Frontiers in Research Metrics and
Analytics

Nordic Journal of Information
Literacy in Higher Education

Наука и научная информация

GMS Medizin – Bibliothek –
Information

North Carolina Libraries Наукові праці Національної
бібліотеки України імені В.І.

Вернадського

Gilgameš Open Information Science Український журнал з
бібліотекознавства та
інформаційних наук

Hipertext.net Pakistan Journal of Information
Management & Libraries

Цифрова платформа:
інформаційні технології в

соціокультурній сфері
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LISTA DE PERIÓDICOS

IAFOR Journal of Literature &
Librarianship

Palabra Clave [La Plata] Caspian Journal of Scientometrics

Library and Information Science
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Como observado no quadro acima, dentre as 175 revistas recuperadas, quatro

foram desconsideradas para análise pois, apesar de estarem indexadas sob o filtro utilizado na

busca, não foram consideradas como sendo periódicos que contemplem as áreas de

Biblioteconomia e/ou Ciência da Informação. São elas:

- Revista Gilgameš - que, de acordo com o escopo e foco presentes na página

da revista, publica as temáticas de filologia, literatura e linguística,

arqueologia, história da arte, música, entretenimento e ciências humanas do

meio ambiente. Não citando, porém, a área de Biblioteconomia e Ciência da

Informação.

- Revista RIDE - trata-se de uma revista de revisão voltada para publicações

acerca das temáticas de edições, recursos digitais e humanidades digitais.

- Periódico DATA - que publica sobre dados na ciência. Possui duas seções:

sobre métodos de coleta, tratamento e análise de dados, e outra sobre

descrições de conjunto de dados (DATA, 2021).

- O periódico Frontiers in Research Metrics and Analytics - publica

contribuições acerca das temáticas relacionadas à pesquisa, como

metodologias, métricas, eficácia, transparência, além de outros aspectos que

englobam a pesquisa científica.

Portanto, após essas quatro revistas terem sido desconsideradas do corpo da

análise, a amostra total dos dados foi composta por 171 revistas, das quais oito delas utilizam

modelos de negócios para cobrir custos no processo de publicação. As características da

amostra geral são apresentadas abaixo, e logo a seguir analisa-se, a partir das categorias, as

revistas que utilizam APCs. Inicia-se pela Tabela 1 que traz os países de origem de todas as

revistas recuperadas no filtro utilizado no DOAJ.
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Tabela 1 - Países das revistas de acesso aberto recuperadas no DOAJ

(continua)

País Número de revistas

Estados Unidos 29

Brasil 25

Espanha 12

Indonésia 11

Polônia 10

República Islâmica do Irã 8

Reino Unido 7

Canadá 6

Ucrânia 6

Alemanha 4

Romênia 4

Itália 3

Suíça 3

Argentina 2

China 2

Colômbia 2

Costa Rica 2

Cuba 2

França 2

Holanda 2

Lituânia 2

República da Coréia 2

Taiwan 2

África do Sul 1

Áustria 1

Bósnia e Herzegovina 1

Bulgária 1

Catar 1

Croácia 1

Egito 1

Finlândia 1

Índia 1

Japão 1
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Tabela 1 - Países das revistas de acesso aberto recuperadas no DOAJ

(conclusão)

País Número de revistas

Malásia 1

México 1

Noruega 1

Paquistão 1

Portugal 1

Quênia 1

Rússia 1

Sérvia 1

Singapura 1

Suécia 1

Turquia 1

Uruguai 1

Venezuela 1

Total 171
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

De acordo com a Tabela acima, 46 países concentram o total de revistas que

publicam as temáticas de Biblioteconomia e Ciência da Informação e estão inseridas no

DOAJ. Com base nos dados, observa-se que os Estados Unidos é o país que possui o maior

número de revistas em acesso aberto indexadas no DOAJ, com 29 periódicos, o que equivale

a 16,95% do total. O Brasil aparece em segundo lugar, com 25 revistas, representando

14,61%; e Espanha em terceiro, com 12 revistas, correspondendo a 7,01% da amostra

analisada. Indonésia e Polônia, possuem 11 e 10 revistas respectivamente, seguidas de

República Islâmica do Irã, com 8, e Reino Unido com 7. Os demais 39 países presentes na

tabela representam juntos 40,35% da amostra total coletada. O que significa que os sete países

que mais possuem revistas no diretório representam 59,64% do total. Na Tabela 2

apresenta-se os idiomas das revistas científicas recuperadas.

Tabela 2 - Quantitativo de revistas em cada idioma

(continua)

Idioma Quantidade de revistas

Inglês 128
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Tabela 2 - Quantitativo de revistas em cada idioma

(conclusão)

Idioma Quantidade de revistas

Espanhol 40

Português 34

Alemão 9

Francês 9

Indonésio 9

Polonês 8

Ucraniano 7

Italiano 6

Russo 6

Catalão 4

Chinês 4

Persa 4

Árabe 3

Lituano 3

Croata 2

Romeno 2

Sérvio 2

Bielorrusso 1

Bósnio 1

Eslovaco 1

Finlandês 1

Galego 1

Norueguês 1

Sueco 1

Turco 1

Tcheco 1

Urdu 1
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Como observado na Tabela 2, o inglês é o idioma escolhido pelo maior número

das revistas para publicar seus manuscritos, com um total de 128. Em segundo lugar está o
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espanhol, com 40, seguido do português, escolhido por 34 delas. Alemão, francês e indonésio

são publicados por nove periódicos cada um. Oito publicam em polonês, sete em ucraniano.

Russo e italiano são publicados por seis periódicos cada um. Catalão, chinês e persa são

escolhidos por quatro cada. Três revistas aceitam manuscritos em árabe e lituano; o idioma

croata, romeno e sérvio são escolhidos por dois periódicos cada, e outros 10 idiomas

indicados na tabela são aceitos por uma revista cada. Comparando as tabelas 1 e 2 percebe-se

a relação entre a porcentagem de revistas que são oriundas dos Estados Unidos e o fato de que

a maioria dos periódicos serem publicados no idioma inglês.

Uma característica interessante observada é que mesmo as revistas que tem como

idioma oficial aqueles com menor quantitativo de uso pelos periódicos, como visualizado na

tabela 2, além de aceitarem manuscritos no idioma de seu país, utilizam também o inglês, que

está presente e é aceito em grande parte delas. Esse resultado aponta para a importância da

língua inglesa na comunicação científica, o que pode ser explicado pelo fato de tornar mais

fácil a comunicação entre pesquisadores, além de que, ao adotar o inglês como idioma de

disseminação de sua pesquisa científica, o autor atrai mais visibilidade para seu trabalho

realizado (FORATTINI, 1997).

A partir da amostra total de revistas indexadas no DOAJ e presentes no quadro 3,

foram identificadas entre elas aquelas que utilizam Modelos de Negócios, com a cobrança de

Article Processing Charges (APCs), com o objetivo de investigar os perfis dessas revistas e os

modelos praticados por elas. Para isso, o recorte da amostra coletada teve suas características

analisadas de forma quanti-qualitativa.

Na tabela 3 visualiza-se o quantitativo de revistas que utilizam ou não modelos de

negócios:

Tabela 3 - Revistas que possuem ou não modelos de negócios

Utilizam Taxa de
Processamento de Artigos

(Article Processing Charges
- APCs)

SIM NÃO

Total 8 163
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

De acordo com a tabela, observa-se que 163 revistas não cobram nenhum tipo de

APC, o que equivale a 95,32% do total indexadas no DOAJ, muito superior ao número de

periódicos que praticam modelos de negócios, que corresponde a apenas 4,67% da amostra.
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Esses dados demonstram que a maioria dos periódicos de acesso aberto indexados no

diretório e que publicam contribuições na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação

não cobram nenhum tipo de taxa aos autores no processo da submissão até a publicação. No

Brasil, isso pode ser explicado, de acordo com o estudo de Príncipe e Barradas (2013), pelo

fato de que as áreas que mais cobram taxas para os autores serem as Ciências Agrárias,

Ciências da Saúde e Ciências Biológicas, uma vez que suas publicações, geralmente, utilizam

mais dados gráficos e suas pesquisas serem escritas em inglês, podendo essas particularidades

necessitarem de custos extras. Apresenta-se no Quadro 4 o levantamento das revistas de

Biblioteconomia e Ciência da Informação inseridas no DOAJ que utilizam modelos de

negócios e seus respectivos meios de sustentabilidade financeira:

Quadro 4 - Revistas recuperadas que utilizam Modelos de Negócios

REVISTAS MODELOS DE NEGÓCIOS

Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi Taxas de publicação (APCs)

Electronic Journal of Knowledge Management Taxas de publicação (APCs)

Nongye tushu qingbao xuebao Taxas de publicação (APCs)

Pakistan Journal of Information Management &
Libraries

Taxas de publicação (APCs)

Publications Taxas de publicação (APCs)

Scholarly Assessment Reports Taxas de publicação (APCs) e subsídios institucionais

South African Journal of Libraries and Information
Science

Taxas de publicação (APCs)

Вісник Харківської державної академії культури Taxas de publicação (APCs)
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

O mapeamento dessas revistas que utilizam Taxas de Processamento de Artigos

(APCs) permite a análise de seus perfis, além das características individuais de cada uma de

acordo com as categorias estabelecidas.

A revista Acta Informatica Malaysia não teve suas características consideradas na

análise de revistas que praticam modelos de negócios, pois passará a cobrar taxa de

publicação de artigos apenas a partir de 2022. No período entre 2017 e 2021 não houve

nenhum tipo de cobrança para publicação de artigos. Assim, prosseguindo com a análise

qualitativa dos dados, o próximo indicador analisado é o país de origem das revistas que

utilizam modelos de negócios, apresentado na Tabela 4:
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Tabela 4 - Países de revistas presentes no DOAJ que utilizam modelos
de negócios e as respectivas quantidades

País Número de revistas

Reino Unido 2

África do Sul 1

China 1

Indonésia 1

Paquistão 1

Suíça 1

Ucrânia 1

Total 8
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

De acordo com os dados, o maior número de revistas indexadas no DOAJ que

cobram algum tipo de custo relacionado aos processos de publicação tem como país de

origem o Reino Unido, com duas revistas. Seguidos de África do Sul, China, Indonésia,

Paquistão, Suíça e Ucrânia, com uma revista cada. Observa-se que, diferentemente dos dados

distribuídos na tabela 1, que apresenta os países de origem de todos os periódicos de acesso

aberto indexados no DOAJ das áreas de Ciência da Informação e Biblioteconomia, a tabela 4

mostra que as revistas que cobram APCs são oriundas de países que possuem uma menor

quantidade de periódicos indexados no diretório, representando um baixo número de revistas

de acesso aberto das áreas citadas que utilizam modelos de negócios. Além disso, observa-se

que o Brasil, nesse recorte da amostra total analisada, não possui nenhuma revista indexada

no DOAJ que cobre taxas de processamento de artigos, são todas revistas internacionais. Esse

fato pode ser indicado, com base no estudo de Príncipe (2020), pela ainda discreta

participação de periódicos brasileiros presentes no DOAJ em cobranças de taxas aos autores

no processo de publicação científica.

O próximo aspecto analisado é o idioma de manuscritos aceitos por essas revistas,

indicado na tabela 5:

Tabela 5 - Idiomas de publicação das revistas que utilizam modelos de
negócios

(continua)

Idioma Quantidade de revistas

Inglês 7
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Tabela 5 - Idiomas de publicação das revistas que utilizam modelos de
negócios

(conclusão)

Idioma Quantidade de revistas

Indonésio 1

Ucraniano 1

Chinês 1
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Conforme a tabela, sete revistas aceitam publicações em inglês, e uma revista

aceita em indonésio, ucraniano e chinês. Percebe-se com a análise desses dados, a prevalência

da língua inglesa em revistas que cobram APCs, com a padronização de aceites nesse idioma

mesmo por revistas de países com multilinguismo. Reforçando, mais uma vez, a relevância do

inglês para a comunicação entre pesquisadores de todo o mundo.

Prosseguindo com a análise na perspectiva quantitativa, serão discutidas as

seguintes características: o tipo de modelo de negócio utilizado pelas revistas (Tabela 6); e em

seguida traz os dados sobre se elas aceitam descontos e/ou isenções das taxas cobradas.

Tabela 6 - Tipos de modelos de negócios utilizados pelas revistas

Modelo de Negócio Número de revistas

Taxas de publicação (APCs) 8

Subsídios institucionais 1
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

De acordo com a tabela acima, todos os oito periódicos da amostra que utilizam

modelos de negócios optam pela cobrança da Taxa de Processamento de Artigos (APCs);

sendo que um, além de utilizar APCs, também há opção de subsídios institucionais. Esses

dados mostram que, apesar de serem diversos os modelos de negócios para periódicos

científicos de acesso aberto, como visualizado no Open Access Directory (OAD), um dos

mais utilizados são as taxas de processamento de artigos, que, após um artigo ser aceito para

publicação, cobrem todos os custos advindos das etapas do processo de publicação (OAD,

2022).

Em relação às taxas cobradas pelas revistas, algumas delas possuem políticas que

permitem descontos e/ou isenções de taxas, como exibido na Tabela 7:
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Tabela 7 - Descontos ou isenções de APCs

Aceitam descontos e/ou
isenções de APCs

SIM NÃO

Total 6 2
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Observa-se que, das oito revistas indexadas no DOAJ e que praticam modelos de

negócios, seis oferecem políticas que aceitam descontos e/ou isenções de taxas, e apenas duas

não aceitam. Esses dados significam que a maioria dos periódicos da amostra analisada que

cobram taxas de APCs possuem políticas que visam a publicação de manuscritos de

pesquisadores que, por diversos motivos, não podem pagar as taxas cobradas pelas revistas

para publicação.

A seguir, apresenta-se a análise qualitativa dos dados relativos à amostra de

revistas que utilizam modelos de negócios, dividida nas duas categorias: perfil de modelo de

negócio da revista e desempenho do periódico. A primeira delas trata da identificação do

modelo de negócio praticado pelas revistas, aceitação ou não de descontos e/ou isenções, e

custo cobrado no processo de submissão/publicação. Na característica modelo de negócio

praticado pela revista, todos os periódicos indexados no DOAJ e que cobram taxas aos autores

utilizam o modelo de negócio Taxa de Processamento de Artigos (APCs), também chamadas

de taxas de publicação, que consiste na cobrança de uma taxa aos autores para cobrir os custos

advindos do processo de edição e publicação.

Há também o caso da revista Scholarly Assessment Reports, que pratica dois

modelos de negócios: APCs e subsídios institucionais. A revista cobra APCs para arcar com

os custos relativos à publicação para os artigos de pesquisa típicos e não solicitados, e o

periódico, juntamente com a editora Levy Library Press, arcam com os custos de artigos

comissionados (SCHOLARLY ASSESSMENT REPORTS, 2022).

Apesar de que, no recorte da amostra analisada, somente um periódico utiliza o

modelo de negócio de subsídios institucionais, segundo Pereira e Furnival (2020), esse é um

dos modelos de negócios mais praticados entre as revistas científicas, junto também com as

taxas de publicação (APCs) e o modelo híbrido. Os subsídios podem ser advindos de

diferentes instituições, sejam elas públicas ou privadas, que financiam os custos dos

periódicos fornecendo algum tipo de apoio para sua sustentabilidade financeira.

Na característica aceitação ou não de descontos/isenções de taxas, verificou-se

que seis das oito revistas possuem políticas de desconto e/ou isenção de taxas aos autores. As
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políticas de renúncia (Waiver policies) são uma alternativa comumente concedida por editoras

científicas aos autores que necessitem de apoio financeiro para publicação, a fim de

possibilitar que aqueles que são advindos de países em desenvolvimento e com economia de

renda mais baixa, possam publicar com descontos ou isenção total das taxas de processamento

de artigos. Cada revista possui suas especificidades para determinar os meios pelos quais

devem ser solicitadas tais renúncias (normalmente durante o período de submissão do artigo

pelo autor), além de oferecer outras possibilidades para pagamentos das taxas.

A revista Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi afirma em seu sítio eletrônico

que autores que não possuem condições de arcar com os custos advindos do processo de

publicação podem solicitar a renúncia de todas as taxas (BERKALA ILMU

PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI, 2022).

O periódico Publications, publicado pela editora MDPI, oferece descontos e

isenções de taxas para autores. Além disso, a editora responsável pelo periódico possui

descontos para autores de instituições que fazem parte do seu Programa de Acesso Aberto

Institucional (IOAP), assim como membros de sociedades afiliadas a eles (MDPI, 2022).

A revista Electronic Journal of Knowledge Management também possui uma

política de isenção de taxas para alguns autores e universidades. Assim como o periódico

Nongye tushu qingbao xuebao (Journal of Library and Information Science in Agriculture),

que informa ser possível conseguir descontos ou isenções junto ao departamento editorial da

revista.

A revista Scholarly Assessment Reports também possui políticas para descontos

ou isenções de taxas, que devem ser solicitadas junto ao editor do periódico antes do envio do

manuscrito (SCHOLARLY ASSESSMENT REPORTS, 2022). Por último, o periódico

Вісник Харківської державної академії культури (Boletim da Academia Estadual de

Cultura de Kharkiv), de acordo com dados presentes no DOAJ, possui políticas de isenções

de taxas, porém mais detalhes sobre elas não foram encontrados na página eletrônica da

revista.

Essas revistas que possuem políticas de descontos e/ou isenções de taxas de

publicação têm em comum a preocupação com os pesquisadores que publicam contribuições

em áreas do conhecimento que possuem menores níveis de financiamento e/ou advindos de

países ou instituições com escassas condições de financiamento para publicar pesquisas

científicas, uma vez que as APCs, como apontam Appel e Albagli (2019), podem ser uma
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barreira para a publicação científica de acesso aberto, favorecendo um cenário que privilegia a

publicação de pesquisadores inseridos em condições mais favoráveis e possivelmente

reforçando as desigualdades regionais.

A próxima característica, custo cobrado no processo de submissão/publicação,

refere-se aos valores cobrados pelo periódico nos diversos procedimentos: desde a submissão

do manuscrito, passando pela editoração, edição, revisão por pares, até a publicação.

A revista Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi cobra, ao aceitar o artigo para

publicação, uma taxa de publicação de artigos no valor de IDR500.000 (Rúpia Indonésia), o

que equivale a cerca de R$189,91 (todos os valores cambiais inseridos nessa pesquisa foram

verificados no dia 26 de janeiro de 2022).

O periódico Publications, publicado pela editora MDPI, cobra APCs de 1400CHF

(francos suíços), equivalente a R$8.309,18, passíveis de adição de IVA local ou impostos

(PUBLICATIONS, 2022). A revista Electronic Journal of Knowledge Management cobra

uma taxa de publicação no valor de GBP300 (libra esterlina) + 20% de IVA, valor que

equivale a R$2.206,24.

Nongye tushu qingbao xuebao (Journal of Library and Information Science in

Agriculture) informa cobrar 150RMB (Renmimbi) a cada mil palavras e 5000RMB por artigo

completo (JOURNAL OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE IN AGRICULTURE,

2022).

Pakistan Journal of Information Management & Libraries solicita inicialmente

uma taxa de US$20 ou PKRs2000 (Rúpia Paquistanesa) para o processamento do artigo que

passa para a etapa de revisão. Após o artigo ser aceito para publicação, os autores devem

pagar mais uma taxa de US$80 ou PKRs8000 para arcar com os custos de formatação e

edição (PAKISTAN JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT & LIBRARIES,

2022).

A revista Scholarly Assessment Reports cobra taxa de processamento de artigo no

valor de US$750. Já o periódico Вісник Харківської державної академії культури (Boletim

da Academia Estadual de Cultura de Kharkiv), segundo dados presentes no DOAJ, tem como

maior valor cobrado pela revista 500UAH (Hryvnia ucraniano). Por último, o periódico South

African Journal of Libraries and Information Science cobra APCs de R2.000,00 (ZAR - Rand

Sul-Africano) por artigo.
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A análise dos dados inferiu que não há uma padronização nos valores das taxas

cobradas pelas revistas científicas analisadas, uma vez que depende de diferentes fatores,

como o tipo de artigo, se inclui taxas extras de formatação e edição, número de palavras, entre

outras variáveis. Além disso, altas taxas cobradas para publicações de manuscritos podem

distanciar autores de países de moeda com menor valor econômico, uma vez que os custos

para publicar tornam-se inviáveis em alguns casos.

A segunda categoria, desempenho do periódico, refere-se a informações relativas

às características diferenciadoras das revistas que podem influenciar em seu desempenho.

Essa categoria engloba o tempo de espera entre submissão e publicação, se é indexada por

bases de dados, e índices mensuradores de qualidade das revistas. A característica tempo de

espera entre submissão e publicação visa observar a velocidade no processo de publicação dos

periódicos que cobram APCs. Com base na análise, observou-se que esse período de espera é

relativo e muda de acordo com a revista analisada.

Os periódicos Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Journal of Library and

Information Science in Agriculture, Pakistan Journal of Information Management &

Libraries, South African Journal of Libraries and Information Science, Boletim da Academia

Estadual de Cultura de Kharkiv, de acordo com informações do DOAJ possuem tempo médio

de publicação de, respectivamente, 12, 18, 16, 6 e 15 semanas.

O periódico Electronic Journal of Knowledge Management é de publicação

contínua, por esse motivo, após todas as etapas relativas ao processo de publicação, os autores

recebem provas de páginas em até duas semanas e a partir da aceitação delas, também dentro

de duas semanas o artigo é publicado (ELECTRONIC JOURNAL OF KNOWLEDGE

MANAGEMENT, 2022).

A revista Publications, segundo dados relativos ao segundo semestre de 2021, tem

o tempo de espera de cerca de 28 dias a partir da submissão até a primeira decisão. Após isso,

a aceitação para publicação acontece em média quatro dias (PUBLICATIONS, 2022).

Scholarly Assessment Reports leva em torno de 95 dias entre todo o processo de

publicação. Portanto, com base nas informações analisadas, observa-se que não há um padrão

no tempo médio entre submissão e publicação, podendo variar em dias ou semanas de espera,

dependendo do periódico.

A característica ‘índices mensuradores de qualidade da revista’ compreende a

análise da presença de métricas que indiquem a média de citações em artigos científicos,
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como o Fator de Impacto e Journal Citation Indicator (JCI), e a classificação dos periódicos

(Qualis).

Das revistas analisadas, nenhuma apresentou Fator de Impacto, uma métrica de

contabilização de citações. Em contrapartida, a revista Publications, possui o Journal Citation

Indicator (JCI), nova métrica de citações vigente a partir de 2021, que engloba todas as

revistas indexadas na Web of Science, não substituindo o Fator de Impacto. Publications tem

JCI no valor de 0.79. Em relação ao Qualis, a mesma revista está classificada como B5.

Apenas uma das 8 revistas da amostra possuem os indicadores mensuradores de

qualidade que foram estabelecidos na análise. Com base nesses dados, pode-se inferir que os

índices qualificadores de prestígio da revista não influenciam no valor das APCs cobradas por

elas. Esse resultado pode ser indicativo da ainda baixa visibilidade de revistas que não

pertencem a áreas que publicam um expressivo volume de artigos em um curto intervalo de

tempo, o que não significa necessariamente possuir menor prestígio acadêmico, uma vez que,

segundo Strehl (2005), as diferentes áreas não possuem o mesmo nível de obsolescência e o

tempo em que uma informação é considerada relevante depende da constância de publicação

de uma área, onde quanto mais ela publica, possivelmente maiores serão as taxas de citações.

Por esse motivo, há a necessidade de levar em consideração, além dos indicadores de citações,

também outras métricas qualitativas para mensurar um periódico - uma temática bastante

polêmica e complexa que não é objeto de estudo desta pesquisa.

A próxima característica analisada trata da ‘indexação dos periódicos em bases de

dados’. Essa particularidade é importante para possibilitar uma ampla divulgação da revista,

além de representar uma maior facilidade na recuperação das informações presentes nelas.

Com base nisso, os periódicos foram analisados a fim de identificar como se apresentam em

relação a essa característica. Todas as oito revistas que cobram APCs, e que estão indexadas

no DOAJ, também estão em diversas bases de dados nacionais e internacionais, entre elas

Scopus, Elsevier, Web of Science, ProQuest e outras. A descrição dos periódicos, além das

respectivas bases de dados que estão indexadas podem ser visualizadas no apêndice A.

Para quem submete um artigo nestas revistas, essa característica pode ser

particularmente relevante, pois ter pesquisas indexadas em importantes bases de dados pode

significar um aumento em citações das pesquisas, com ampla e rápida divulgação.

Diante do exposto, o uso de modelos de negócios para a sustentabilidade

financeira de periódicos científicos eletrônicos em acesso aberto possui ainda baixa
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prevalência em revistas que englobam as áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação,

visto o predomínio dos periódicos sem cobranças aos autores - 163 do total de 171 inseridos

no filtro analisado - e prevalecendo principalmente em meio internacional dentre aqueles que

praticam modelos de negócios, adicionado ao fato da cobrança de APCs envolver variáveis

que dependem do contexto dos autores e das revistas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acesso aberto é uma via de publicação que torna possível o compartilhamento

de contribuições científicas de maneira mais ampla, livre de custos aos leitores, possibilitando

o alcance do conhecimento para toda a comunidade científica. Entretanto, os periódicos

eletrônicos de acesso aberto ao serem livres de custos de assinatura aos leitores veem a

necessidade de buscar meios de garantir sua sustentabilidade financeira, uma vez que os

processos para publicação científica envolvem custos advindos de diversas etapas até o artigo

estar pronto para a publicação. Com isso, os modelos de negócios para periódicos científicos

eletrônicos de acesso aberto surgem como uma alternativa para cobrir os custos da revista,

garantindo o acesso livre de quaisquer tipos de cobranças aos leitores.

O referencial teórico trouxe uma discussão acerca das principais temáticas

necessárias para compreender o contexto que envolve a prática de cobranças de taxas aos

autores. Com base na literatura científica, apresentou-se conceitos e elementos relativos à

comunicação científica, surgimento dos periódicos científicos e a transição para os periódicos

eletrônicos, acesso aberto e sua relevância para a disseminação da ciência, os modelos de

negócios e sua aplicação em revistas eletrônicas de acesso aberto, além da discussão acerca

dos fatores que envolvem a temática.

A coleta de dados ocorreu no DOAJ, por se tratar de um diretório que hospeda

uma expressiva quantidade de periódicos científicos de acesso aberto, permitindo assim, com

a utilização do filtro de assunto, identificar todas as revistas que publicam contribuições que

contemplem as áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação, e, após isso, selecionar

dentre todos os periódicos aqueles que utilizam modelos de negócios.

O objetivo geral, que consistiu em investigar os modelos de negócios praticados

por periódicos científicos de acesso aberto das áreas de Biblioteconomia e Ciência da

Informação indexados no DOAJ, foi alcançado, uma vez que foi realizada a análise de todas

as revistas que fazem parte das áreas citadas e que estão inseridas no filtro “Bibliography.

Library science. Information resources”, tendo seus dados que foram considerados relevantes

para responder ao questionamento desta pesquisa, analisados com base em informações

descritas no diretório e nos sítios eletrônicos de cada um dos periódicos.

O primeiro objetivo específico - Identificar os atuais modelos de negócios

praticados por periódicos científicos nacionais e internacionais de acesso aberto - foi
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alcançado, pois verificou-se que das 8 revistas analisadas, todas utilizam o modelo de negócio

Taxa de Processamento de Artigos (APCs), também chamada taxa de publicação. Além disso,

foi observado que um periódico, além das APCs, também recebem subsídios institucionais.

No que se refere ao segundo objetivo - Mapear no DOAJ as revistas em acesso

aberto que utilizam Taxa de Processamento de Artigos (Article Processing Charges – APCs) -

foi atingido com a análise individualmente de cada periódico inserido no filtro escolhido e

informações presentes no diretório. Com isso, foram identificadas que 8 dentre as 171 revistas

analisadas, utilizam algum tipo de modelo de negócio. Pode-se concluir que há uma baixa

expressividade em relação ao uso de modelos de negócios por periódicos de acesso aberto das

áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação.

O terceiro objetivo - Analisar os perfis das revistas que cobram taxas de

processamento de artigos - consistiu em, por meio da análise de características individuais dos

periódicos, identificar as semelhanças e diferenças entre eles. Para atingir esse objetivo, foram

coletados dados acerca das seguintes características: país de origem da revista (das oito

revistas da amostra analisada, duas são do Reino Unido); idioma (sete utiliza inglês);

descontos e/ou isenções de APCs (seis periódicos afirmam possuir políticas de descontos ou

isenções de taxas aos autores), o que demonstra que existe uma preocupação com autores que

possuem menores níveis de financiamento para pesquisas.

A temática de modelos de negócios para periódicos científicos eletrônicos de

acesso aberto, abordada pela pesquisa, possui diversos aspectos a serem refletidos, quando

pensada como meio para garantir a sustentabilidade financeira de uma revista, uma vez que

apesar de contribuir positivamente para os periódicos, pode dificultar para os autores que

desejam publicar, a depender das especificidades de cada contexto econômico dos

pesquisadores e das instituições.

Com isso, a presente pesquisa buscou contribuir para o avanço na discussão sobre

a temática trabalhada, a fim de ampliar a visão acerca do uso de modelos de negócios em

periódicos de acesso aberto tendo como foco as áreas de Biblioteconomia e Ciência da

Informação, para assim, visualizar como se apresenta a temática dentro das áreas citadas.

Dessa forma, pode-se considerar uma pesquisa de relevância para a sociedade,

uma vez que instiga reflexão acerca das variáveis que surgem com a discussão sobre os

modelos de negócios e seu impacto para a garantia ao acesso aberto à informação científica,

bem como no que influencia para os autores no processo de publicação de pesquisas.
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Com base nos resultados alcançados, estudos futuros podem ser desenvolvidos

objetivando buscar significados para as características subjetivas acerca da temática estudada,

analisando os impactos que a prática de modelos de negócios para periódicos eletrônicos de

acesso aberto tem no que concerne à produção e ao acesso ao conhecimento científico, e

como a cobrança de APCs pode influenciar na submissão e publicação de artigos científicos

por pesquisadores e áreas com menores níveis de financiamento de pesquisas, visto as

diferentes perspectivas de contexto visualizadas nesta pesquisa.
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APÊNDICE A - REVISTAS QUE UTILIZAM MODELOS DE NEGÓCIOS E SUAS

CARACTERÍSTICAS

Revistas País de
origem

Idioma dos
manuscritos

aceitos

Modelo
de

Negócio

Valor de
APCs

Fontes de
Indexação

Descontos
e/ou

isenções
de taxas1

Berkala
Ilmu

Perpustaka
an dan

Informasi

Indonésia Inglês e
Indonésio

Taxa de
publicação

IDR500.0
00

DOAJ,
Crossref,
Garuda,
Google
Scholar,

Indonesia
One

Search,
ROAD,

WorldCat,
OAI,

Science and
Tecnology

Index
(SINTA),

Dimensions

Sim

Scholarly
Assessmen
t Reports

Reino
Unido

Inglês Taxa de
publicação
e subsídios
institucion

ais

$ 750 Google
Scholar,
Cronos,

OpenAire,
CNKI,
DOAJ,

EBSCO,
ExLibris,

KB+,
OCLC,
J-Gate

Sim

Electronic
Journal of

Knowledge
Manageme

nt

Reino
Unido

Inglês Taxa de
publicação

GBP 300
(+ 20% de

IVA)

SCOPUS,
PsycINFO,
CiteseerX,
ProQuest,

DOAJ,
EBSCO,
ROAD,

Institution

Sim

1 Trata-se das Políticas de renúncia / Waiver policies.
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of
Engineerin

g and
Technology
in the UK,
Cabell’s

Directory
of

Publishing
Opportuniti
es, Ulrich’s
Periodical
Directory

Nongye
tushu

qingbao
xuebao

(Journal of
Library

and
Informatio
n Science

in
Agriculture

)

China Chinês Taxa de
Processa-
mento de
artigo e

publicação

150 RMB
por mil

palavras e
5000

RMB por
artigo

SCOPUS
Database,
EBSCO

Information
Services,
DOAJ,

CAJCED,
NSSD,
China

Scientific
and

Technologi
cal Journal
Database
(Full-text
Version)

Sim

Pakistan
Journal of
Informatio

n
Manageme

nt &
Libraries

Paquistão Inglês Taxa de
Processa-
mento de
artigo e

publicação

US $ 20
para

processa-
mento de
artigo e
US $ 80

para
edição e
formata-

ção

SCOPUS,
LISA,

LISTA,
ProQuest,
Ulrich's

Periodicals
Directory,
Cabell's

Directory
of

Publishing
Opportuniti
es, DOAJ,

E-LIS,
Internation

al
Bibliograph

Não
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y of Book
Reviews of
Scholarly,
IBR, IBZ,

ISC

Publication
s

Suíça Inglês Taxa de
Processa-
mento de
artigo e

publicação

1400CHF Gale,
CNKI,
DOAJ,

Elsevier,
Scopus,
G-Gate,

OpenAIRE,
ProQuest,

rePEc,
EconPapers

, IDEAS,
Web of
Science,

ESCI, dblp
Computer
Science

Bibliograph
y

Sim

South
African

Journal of
Libraries

and
Informatio
n Science

África do
Sul

Inglês Taxa de
publicação

R2.000,00 Library and
Information

Science
Abstracts,

ISAP,
INSPEC-C

omputer
and Control
Abstracts,
Academic
Abstracts,
Academic

Search,
Current

Awareness
Bulletin

IBZ+IBR,
Internet
Access
BUBL,

Masterfile,
South

African

Não
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Studies,
ISTA,
DOAJ

Вісник
Харківськ

ої
державної
академії
культури
(Boletim

da
Academia
Estadual

de Cultura
de

Kharkiv)

Ucrânia Inglês e
ucraniano

Taxa de
publicação

500 UAH WorldCat,
Index

Copernicus
Internation
al, DOAJ,
ROAD,
Google
Scholar,
BASE, e

nos bancos
de dados
abstratos
"Ucrânia

Científica"
e "Fonte”

Sim


