COMUNICADO:
Novos valores das taxas de publicação das revistas da SBQ
Com a crise econômica do último quinquênio observamos uma decrescente
contribuição das agências de fomento para o custeio das revistas da SBQ (em especial a
Química Nova – QN e o Journal of the Brazilian Chemical Society – JBCS). Isso
impulsionou a implementação do sistema de acesso aberto (open access) de nossas
revistas, culminando no estabelecimento de taxas para publicação, em 2016, anunciadas
em
Boletim
Eletrônico
(edição
especial)
publicado
em
21/12/2015
(http://boletim.sbq.org.br/boletim/2015/especialpublisbq.php). Com essa decisão, os
autores passaram a contribuir, ainda que parcialmente, com os custos da publicação.
Entretanto, parte das despesas seguiram sendo custeadas por recursos próprios da SBQ
(grande parte advindos de anuidades e taxas de inscrição em eventos pagas pelos
associados) e pelo apoio de agências de fomento.
As taxas de publicação, então implementadas, previam valores diferenciados para
autores não-sócios e sócios da SBQ. Descontos de 40% e 80% para sócios fidelizados há
mais de 2 e 5 anos, respectivamente, também foram implementados e vigoram desde
então. Naquela ocasião optou-se por ter taxas de publicação bastante subsidiadas para a
Química Nova na Escola (QNEsc) e para a Revista Virtual de Química (RVQ), em função
de seus perfis editoriais e missões.
Após um período de adaptação, a nova política de publicação da SBQ foi aceita
pelos autores, sem impacto significativo no número de manuscritos anualmente
submetidos às editorias das quatro revistas. Aqui aproveitamos para agradecer vivamente
a todos os autores, que compreenderam a necessidade de mudança, essencial para
assegurar a própria sobrevivência de nossas revistas científicas.
Lamentavelmente, o prenúncio da tão desejada retomada econômica ficou na
retórica e atravessamos mais um ano de grave crise econômica e social, com impacto
nefasto ao sistema de ciência e tecnologia do país. Neste cenário, o já insuficiente apoio
das agências de fomento à editoração de revistas científicas tornou-se ainda mais escasso.
Na contramão, os custos de editoração e publicação nunca deixaram de crescer, seja em
função de processo inflacionário ou devido à implantação de novos processos editoriais,
mais sofisticados e necessários. Como consequência, 35% dos custos de publicação das
revistas são hoje cobertos com recursos da própria SBQ. Deve-se lembrar que a receita
da Sociedade é basicamente constituída pelo pagamento das anuidades e pela realização
das reuniões anuais de caráter presencial, ambas impactadas, sem precedentes, pela crise
econômica e sanitária que atravessamos.
Diante desse cenário, o Conselho Fiscal da SBQ tem demonstrado contínua
preocupação com a saúde financeira da Sociedade e recomendado, em seus pareceres
anuais, que sejam tomadas medidas eficazes para reduzir ou eliminar o caráter deficitário
das atividades editoriais da PubliSBQ.
Desta forma, visando garantir que a Sociedade continue a ter um horizonte futuro
de adimplência, comunicamos a atualização dos valores das taxas de publicação em
nossas revistas.
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Para a definição das novas taxas de publicação foram estabelecidos os seguintes
princípios: a) escala de valores crescentes da taxa de publicação de não-sócio, na seguinte
ordem: QNEsc < RVQ < QN < JBCS, com incremento de ~50% de uma para outra; b)
incentivo à publicação nas revistas da SBQ na forma de descontos maiores para o 2º ou
3º ou mais artigos aceitos num mesmo ano, aplicáveis a todas as revistas combinadas em
qualquer sequência; c) descontos para sócios fidelizados há pelo menos 2 anos (20, 35 e
50%) e 5 anos (50, 65 e 80%); d) descontos para não-sócios, a partir do 2º artigo aceito
(10% sucessivos). Com base nos critérios estabelecidos, todos os autores (sócios ou não)
no Brasil e no exterior poderão desfrutar de descontos (vide tabela abaixo).
Esclarecemos que os novos valores das taxas de publicação passarão a ser
aplicados para artigos submetidos a partir de 5 de abril de 2021. Lembramos que o
pagamento da taxa será cobrado somente após o aceite do manuscrito submetido.
Esperamos contar com a compreensão e ajuda de todos, para juntos trabalharmos
em prol da excelência e da autossustentabilidade de nossas revistas.

Revista

QNEsc

RVQ

QN

JBCS

Valores para
autores não-sócios,
no Brasil (exterior)

Valores para
autores sócios ≥2
anos, no Brasil
(exterior)

Valores para
autores sócios ≥5
anos, no Brasil
(exterior)

R$ / (US$)

R$ / (US$)

R$ / (US$)

1

560,00 / (150.00)

448,00 / (120.00)

280,00 / (75.00)

2

504,00 / (135.00)

364,00 / (97.50)

196,00 / (52.50)

≥3

453,60 / (121.50)

280,00 / (75.00)

112,00 / (30.00)

1

840,00 / (220.00)

672,00 / (176.00)

420,00 / (110.00)

2

756,00 / (198.00)

546,00 / (143.00)

294,00 / (77.00)

≥3

680,40 / (178.00)

420,00 / (110.00)

168,00 / (44.00)

1

1.260,00 / (330.00)

1.008,00 / (264.00)

630,00 / (165.00)

2

1.134,00 / (297.00)

819,00 / (214.50)

441,00 / (115.50)

≥3

1.020,60 / (267.00)

630,00 / (165.00)

252,00 / (66.00)

1

1.890,00 / (495.00)

1.512,00 / (396.00)

945,00 / (247.50)

2

1.701,00 / (445.50)

1.228,50 / (322.00)

661,50 / (173.00)

≥3

1.530,90 / (401.00)

945,00 / (247.50)

378,00 / (99.00)

Nº de artigos
aceitos no ano*

* Aplicável a todas as revistas combinadas em qualquer sequência. Por exemplo, para um autor sócio (no
Brasil) fidelizado há ≥5 anos, que em um dado ano tenha um 1º artigo aceito em QN, um 2º na RVQ e um
3º no JBCS, as taxas de publicação seriam R$630,00, R$294,00 e R$378,00, respectivamente. Se ainda,
por exemplo, tenha um 4º artigo aceito em QN, a taxa de publicação seria R$252,00.
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