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Dados sobre a indexação das publicações científicas apontam para maior qualidade e inserção 
internacional dos periódicos brasileiros. Importantes na engrenagem do sistema de C&T, as 
revistas científicas nacionais ainda têm, porém, um longo caminho a trilhar. A falta de maior 
preparo profissional dos editores e a necessidade de manter conteúdo em inglês são a ponta do 
maior de todos obstáculos a escassez de recursos.  
 
Segundo Meneghini, do SciELO, no modelo comercial, o financiamento é direto ao pesquisador 
que paga para submeter seus trabalhos. Já no modelo brasileiro, o financiamento público é direto 
para os títulos. Tanto Meneghini quanto Barraviera concordam que há poucos recursos. "Não tem 
secretária, não tem infraestrutura, a universidade às vezes não apoia", descreve o presidente da 
Abec. 
 
A principal conseqüência da penúria é a falta de uma administração profissional dos periódicos e 
o maior exemplo disso é a inexistência de editores profissionais. No modelo comercial dos países 
desenvolvidos, até as revistas das universidades têm editores exclusivamente dedicados, mesmo 
quando são pesquisadores. No modelo brasileiro, os editores acumulam a função com a docência, 
pesquisa e demais atividades. 
 
Daí a dificuldade, para esse tipo de editor científico, em buscar proativamente mais visibilidade 
para seu periódico. Em artigo publicado na Folha de SP em 8 de setembro, Ricardo Lourenço, 
editor da revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, título brasileiro de maior fator de impacto 
na base da ISI-Thomson Reuters, é categórico: "a chave para adquirir mais destaque e 
visibilidade internacional é evoluir no aumento dos índices de impacto". 
 
Para atingir o objetivo, a lista de tarefas é grande. O primeiro passo é buscar indexação. Além da 
ISI e da Scopus, generalistas, há diversas bases especializadas em áreas específicas. Saber o 
público-alvo que a revista ci entífica pretende atingir é, portanto, a questão inicial. 
 
No caso brasileiro, o caminho natural é a indexação na SciELO, diz Barraviera, da Abec. A 
biblioteca foi criada em 1997, numa parceria entre o Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde (Bireme) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp). Hoje, sua base possui 198 títulos correntes. Em 1997, eram dez. 
 
Normas  
 
Indexação significa adequação a normas e o trabalho proativo de um editor científico inclui 
cumpri-las a priori. A SciELO já recebeu 600 pedidos 
 
de indexação desde sua criação, informa Meneghini. Hoje, de 10% a 20% dos pedidos são 
aceitos, segundo Abel Packer, coordenador operacional da biblioteca. "Todos os critérios são 
publicados. Quando ele [o editor] se submete à SciELO, já vê quais são e tem que preencher um 
formulário detalhado. Na inscrição, muitos já desistem de participar", diz Packer. 
 



Os critérios formais básicos incluem ter produção mínima, regras claras para submissão de 
artigos (com revisão de pares), produção variada (de autores de fora da instituição que abriga a 
revista), corpo editorial qualificado e com pesquisadores de outras instituições 
(preferencialmente internacional). 
 
Por isso, Barraviera, da Abec, recomenda que se inaugure o periódico com número de artigos 
suficiente para duas edições. Além disso, é melhor começar com periodicidade maior (semestral) 
para depois encurtá-la. Em geral, todas as bases de indexação são rígidas quanto à 
periodicidade. 
 
Para os iniciantes, é recomendado pedir consultoria - por exemplo, a editores de títulos 
estabelecidos. Representantes das bases de dados também mantêm contato com os editores. 
Meneghini e Packer, da SciELO, dizem que a biblioteca tem também caráter didático, oferecendo 
explicações sobre os motivos de eventual recusa. Além disso, a biblioteca também adota a 
aprovação com condições, incluindo metas a cumprir após a indexação. 
 
Vencida a etapa da indexação, começa a corrida pela visibilidade. "Não existe visibilidade sem 
qualidade de conteúdo", opina José Cláudio Santos, gerente regional da Thomson Reuters para a 
América do Sul. Barraviera, presidente da Abec, destaca a importância de haver uma mudança na 
cultura editorial. 
 
A lógica é simples: para serem citados (e portanto, terem altos índices de fator de impacto), os 
artigos precisam ser lidos. Observando a experiência de editores de outros países, Barraviera diz 
que é preciso saber "vender" os artigos, com títulos instigantes e chamativos. Na mesma linha, 
Santos, da Thomson Reuters, lembra da necessidade de adotar padrões internacionais de 
redação e forma, destacando, por exemplo, a contribuição científica introduzida pelo trabalho 
publicado. 
 
Idioma 
 
Entra aqui o desafio do idioma. A diretriz é simples: periódicos com aspirações internacionais 
devem ser todos em inglês. Segundo Barraviera, a necessidade do inglês depende do 
público-alvo se nacional ou internacional. Na ISI, o inglês é quase pré-requisito: é preciso 
comprovar abrangência regional (por exemplo, na América Latina) para adotar outros idiomas, 
como português e espanhol. O pacote inclui, é claro, investimentos com tradução e revisão em 
inglês. 
 
Volta-se, portanto, ao problema fundamental a falta de recursos. José Cláudio Santos sugere 
maior comprometimento das universidades e instituições de pesquisa com a saúde financeira dos 
periódicos. "Tem que ter envolvimento da reitoria", diz o gerente da Thomson Reuters. 
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