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Acesso aberto a artigos publicados 

por revistas do Brasil é significativo, 

mas impacto ainda é limitado
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Fabrício Marques

seminação dos periódicos indexados na 
SciELO é de US$ 500 por artigo. A conta 
dobra se for preciso traduzir o paper para 
o inglês. “Vários estudos apontam uma 
média internacional de mais de US$ 1,2 
mil da taxa de publicação de artigos dos 
periódicos de acesso aberto via dourada”, 
diz Packer. “A quantia chega a US$ 2.500 
em periódicos híbridos”, afirma o coorde-
nador da SciELO, referindo-se a revistas 
disponíveis só para assinantes, mas que 
divulgam papers em seus sites se o autor 
pagar uma quantia extra.

A maioria das revistas de acesso aberto 
do Brasil segue a via dourada, oferecendo 
acesso a todo o seu conteúdo sem que o lei-
tor precise pagar. Nesse modelo, os custos 
podem ser cobertos ou pela cobrança dos 
autores de uma taxa de publicação de arti-
gos (APC) ou por subsídios governamen-
tais de agências ou entidades de fomento à 
pesquisa. No caso brasileiro, é raro cobrar 
taxas de autores. As despesas são bancadas 
por linhas de financiamento de órgãos co-
mo a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

o 
Brasil se destaca no panora-
ma internacional do acesso 
aberto, movimento lançado 
no início dos anos 2000 com 

o objetivo de tornar a produção científica 
disponível on-line e sem custo para os 
leitores. Segundo dados compilados pelo 
grupo de pesquisa espanhol Scimago, 
33,5% dos artigos de autores brasileiros 
indexados na base de dados Scopus em 
2016 foram divulgados em periódicos 
que oferecem livremente para leitura na 
web todo o seu conteúdo assim que ele é 
publicado, num modelo conhecido como 
“via dourada”. Trata-se da maior propor-
ção entre as 15 nações com maior volume 
de produção científica cadastrada na 
Scopus. O país também se distingue no 
ranking das nações com maior número 
de periódicos científicos de acesso aberto 
(ver quadros na página 47). 

O engajamento de periódicos do Bra-
sil no acesso aberto, que se contrapõe 
ao modelo tradicional de acesso por as-
sinaturas, teve início antes mesmo de o 

movimento ser criado internacionalmen-
te. Tomou impulso a partir de 1997 com 
a criação da biblioteca virtual SciELO 
(sigla de Scientific Electronic Library 
Online), programa financiado pela FA-
PESP com apoio do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), que reúne atualmente 
283 periódicos do Brasil disponíveis na 
web – no total, eles publicaram mais de 
300 mil artigos que foram objeto de uma 
média de 810 mil downloads diários nos 
oito primeiros meses de 2017. 

De acordo com Abel Packer, coorde-
nador-geral da SciELO, o programa vem 
ajudando a profissionalizar e internacio-
nalizar dezenas de periódicos do país, 
permitindo sua indexação em bases de 
dados internacionais, além de dar mais 
visibilidade à produção científica brasi-
leira. “Sai mais barato publicar em um 
periódico vinculado a SciELO, pois o 
objetivo final não é o lucro”, completa. 
O custo médio estimado do processo de 
avaliação, editoração, publicação e dis-
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blicação e pressionam os orçamentos de 
universidades e agências de fomento. 
É o que mostra a experiência do Reino 
Unido, que desde 2014 determinou que 
a produção científica de instituições vin-
culadas a seus Conselhos de Pesquisa 
(RCUK) fosse divulgada em acesso aber-
to. Como parte significativa dos pesqui-
sadores publica em revistas que cobram 
taxas extras para disponibilizar artigos 
em acesso aberto, os custos aumentaram. 
Segundo um estudo da Universidade de 
Birmingham, as universidades do Reino 
Unido gastaram em 2015 £ 33 milhões, 
o equivalente a R$ 135 milhões, em des-
pesas associadas à publicação em acesso 
aberto em 2015 – o equivalente a 20% do 
gasto geral com publicações. “O acesso 
aberto é uma tendência irreversível, mas 
alguém tem de pagar a conta, que está ca-
da vez mais salgada”, afirma Rui Seabra 
Ferreira Júnior, presidente da Associação 
Brasileira de Editores Científicos (Abec).

Segundo um estudo divulgado em 
agosto no repositório PeerJ Preprints e 
liderado pela norte-americana Heather 
Piwowar, da Universidade de Pittsburgh, 
só 12% dos artigos em acesso aberto são 
disponibilizados no modelo prevalente no 
Brasil, a via dourada. Outros 17% seguem 
a “via verde”, em que o autor arquiva no 
banco de dados de sua instituição uma có-
pia do trabalho publicado em periódicos 
fechados, que, dessa forma, fica disponível 
ao público. Algumas revistas permitem 
que os autores ofereçam a versão final do 
manuscrito, outras só a versão do anterior 
à revisão (ver quadro ao lado).

Cerca de 13% dos artigos da amostra 
estavam classificados na “via híbrida”, em 
que revistas de acesso fechado cobram 
taxa extra do autor para divulgação on-
-line. A editora Elsevier transformou seus 
periódicos em híbridos. “Decidimos fle-
xibilizar para que cada um decida como 
deseja publicar”, afirma Dante Cid, vice-
-presidente para relações acadêmicas na 
América Latina da Elsevier. O trabalho 
da PeerJ Preprints observou a existência 
de um quarto modelo, batizado de “via 
de bronze” – cerca de 58% dos artigos 
consultados livremente vinham de pe-
riódicos de acesso fechado que foram 
disponibilizados pelas editoras sem que 
houvesse uma licença formal para isso.

A divulgação em acesso aberto amplia 
as chances de que os artigos sejam co-
nhecidos, mas não garante mais impacto. 
No caso dos periódicos do Brasil, o nú-

Vias de difusão livre
modelos de acesso aberto a publicações científicas

Via dourada

os periódicos oferecem acesso livre 
na web aos artigos logo que eles são 
publicados. muitos cobram uma taxa 
dos autores, outros são subsidiados

Via verde

repositórios institucionais oferecem 
na web versões de artigos publicados 
em periódicos fechados que foram 
franqueados pelos autores

Via híbrida

Periódicos fechados cobram uma taxa 
extra de autores para que seus artigos 
sejam disponibilizados livremente nos 
websites das revistas

Via de bronze

Artigos estão disponíveis nos websites 
dos periódicos embora não tenham  
uma licença de uso que os qualifique 
como de acesso aberto 

Via preprint

manuscritos não submetidos  
à revisão por pares estão  
acessíveis em servidores abertos  
de preprints antes de serem  
enviados a um periódico

Práticas autorizadas  
por periódicos fechados

o site sHerPA/romeo acompanha os 
diferentes tipos de abertura dos artigos 
permitidos por editoras. os principais são:

n  Autor pode arquivar em repositórios  
a versão pós-print (manuscrito  
na versão final após a revisão)

n  Autor pode arquivar apenas  
a versão preprint (último manuscrito  
antes da revisão)

n  Autor pode arquivar a versão  
preprint e pós-print

Licenças mais utilizadas

Artigos em acesso aberto dispõem de uma 
licença do creative commons para orientar 
os usuários. As mais importantes são:

 CC-BY    Permite download e utilização 
irrestrita de artigos, com citação da fonte

 CC-BY-NC    Permite download e utilização 
de artigos, com citação da fonte, desde 
que sem fins comerciais

 CC-BY-NC-ND    Permite download e 
utilização de artigos, mas sem fins 
comerciais nem mudanças no material

Pessoal de Nível Superior (Capes), o CNPq 
e a FAPESP, e pelas sociedades científicas 
e instituições que publicam cada revista. 
“Mais da metade dos custos é financiada 
pela instituição que publica o periódico, 
que também fornece instalações e funcio-
nários”, afirma Packer. No caso da coleção 
SciELO, diz o coordenador da bibliote-
ca, os recursos investidos pela FAPESP 
custeiam o funcionamento do sistema de 
submissão on-line de manuscritos, além 
da manutenção do portal e da sua base de 
dados, e da disseminação internacional. 
“O custo médio anual da SciELO é de US$ 
120 por artigo", diz Packer.

custOs crEscEntEs
O acesso aberto avança no mundo intei-
ro, impulsionado por iniciativas como 
a decisão da União Europeia de exigir 
que todos os artigos produzidos em seus 
estados-membros estejam disponíveis 
sem cobrança para os leitores até 2020. 
Ações desse tipo, porém, envolvem o fi-
nanciamento dos custos de taxas de pu-

alguém tem 
de pagar a 
conta desse 
modelo, que 
está cada vez 
mais salgada, 
diz rui seabra, 
da abec
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mero de citações é restrito, embora haja 
sinais de crescimento. Mais da metade 
dos 122 periódicos do país que constam 
no ranking de 2016 do Journal Citation 
Reports (JCR) aumentou o seu Fator de 
Impacto (FI), com cinco deles atingindo 
FI maior do que 2. Isso significa que, em 
média, cada artigo desses periódicos foi 
citado em outras publicações pouco mais 
de duas vezes nos últimos dois anos. Só 
um terço dos periódicos do Brasil lis-
tados no JCR tem FI superior a 1 – nos 
outros dois terços, a média é inferior a 
uma citação por artigo. Há cinco anos, 
só 17 periódicos do Brasil alcançavam FI 
maior que 1. Para efeito de comparação 
com um periódico de referência mundial 
de acesso aberto, o PLOS ONE teve fator 
de impacto 2.806 em 2016.  

dEsEMpEnhO dOs MOdElOs
O avanço do acesso aberto tem estimula-
do pesquisadores a estudar qual dos mo-
delos produz mais impacto. O trabalho 
de Heather Piwowar constatou que os 
artigos em acesso aberto são citados 18% 
mais que a média dos papers indexados 

na base Web of Science (WoS). Mas is-
so varia de acordo com o modelo. Os de 
via verde e os híbridos têm desempenho 
de 30% acima da média mundial de ci-
tações. Já os de via dourada, prevalente 
no Brasil, apresentam desempenho 17% 
abaixo da média mundial.

Um trabalho publicado em maio na 
revista Scientometrics por pesquisadores 
da Espanha analisou a trajetória de arti-
gos indexados na base WoS publicados 
em 2009 e concluiu que, em 173 temas 
de pesquisa, os de via dourada tiveram 
menos impacto do que os de acesso via 
assinatura, enquanto em apenas 36 te-
mas o impacto foi maior. Abel Packer, da 
SciELO, diz que o estudo tem um viés: 
ele  inclui na via dourada periódicos mui-
to heterogêneos e a maioria com pouco 
tempo de indexação, que não deveriam 
ser comparados diretamente com os pe-
riódicos de acesso fechado, a maioria 
indexada há muitos anos. 

Ferreira Júnior, da Abec, distingue 
resultados de pesquisas que devem ser 
publicados em revistas internacionais 
daqueles que têm escopo regional e po-

dem ser mais bem aproveitados em pe-
riódicos do país. “Existe uma produção 
científica com importância estratégica 
para a ciência e a sociedade brasileira. 
Mas ela não se enquadra nos critérios de 
publicação de revistas internacionais de 
alto impacto, que só aceitam manuscritos 
de conteúdo muito inovador, na frontei-
ra do conhecimento.” Cita o exemplo da 
revista Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
editada desde 1966 pela Embrapa, que 
tem fator de impacto 0.542. “O impac-
to não é alto para padrões internacio-
nais ou mesmo para a Capes, mas ela é 
estratégica, pois o Brasil tem o agrone-
gócio como carro-chefe da economia.” 
A ideia de que existe uma produção re-
gional desdenhada por periódicos de 
alto impacto nunca foi aferida. “Nesse 
contexto, não há estudos sobre artigos 
rejeitados”, afirma Abel Packer.

Para ampliar o impacto de seus pe-
riódicos, editores buscam atrair artigos 
de conteúdo inovador. Não é um desa-
fio trivial. Uma queixa dos editores é de 
que o Sistema Qualis, usado pela Capes 
para classificar periódicos nos quais os 
programas de pós-graduação do país pu-
blicam sua produção, dá mais peso para 
a divulgação em revistas dos países de-
senvolvidos, o que impediria a consoli-
dação de periódicos do Brasil. 

Na opinião de Ferreira Júnior, da Abec, 
falta definir uma política editorial nacio-
nal. “O governo federal ajuda a financiar 
os periódicos nacionais, mas, para fins de 
avaliação, a Capes pede que o pesquisa-
dor mande seus melhores artigos para o 
exterior”, aponta. Em países da Europa 
ou nos Estados Unidos, governos não se 
envolvem nas políticas de publicação. “Já 
na China, o governo investiu no fortale-
cimento de um conjunto de periódicos 
que canalizaram parte do crescimento da 
produção científica do país”, diz Ferrei-
ra. De acordo com Rita Barradas Barata, 
diretora de avaliação da Capes, a institui-
ção avalia os periódicos pelo potencial de 
circulação e pelo impacto, sem distinguir 
os de acesso aberto ou fechado. Em al-
gumas áreas, principalmente em huma-
nidades e ciências sociais aplicadas, em 
que a indexação em bases mais interna-
cionais não é frequente, estar na base da 
SciELO é “fortemente valorizado como 
critério de qualidade para o periódico”. 
Mas, lembra Rita, existem publicações 
científicas relevantes produzidas por 
editoras comerciais e que apresentam 

revistas do país bem classificadas
fator de impacto em 2016 de acordo com o Journal Citation Reports

FOntE Jcr / THomson reuTers

Título Fator de impacto

memóriAs do insTiTuTo osWAldo cruZ 2.605

JournAl of mATeriAls reseArcH And TecHnoloGY 2.359

diABeToloGY & meTABolic sYndrome 2.347

JornAl de PediATriA 2.081

reVisTA BrAsileirA de PsiQuiATriA 2.049

BrAZiliAn JournAl of medicAl And BioloGicAl reseArcH 1.578

JornAl BrAsileiro de PneumoloGiA 1.496

BrAZiliAn JournAl of infecTious diseAses 1.468

JournAl of Venomous AnimAls And ToXins includinG TroPicAl diseAses 1.447

reVisTA de sAÚde PÚBlicA 1.353

JournAl of APPlied orAl science 1.342

BrAZiliAn orAl reseArcH 1.331

JournAl of THe BrAZiliAn socieTY of mecHAnicAl sciences And enGineerinG 1.235

BrAZiliAn JournAl of PHYsicAl THerAPY 1.226

neoTroPicAl icHTHYoloGY 1.203
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política restrita de acesso aberto. “Não 
há por que impedir os pesquisadores 
de publicarem em periódicos de gran-
de prestígio apenas por não adotarem 
o acesso aberto.”

Há dois anos, a biblioteca SciELO lan-
çou novas normas para ampliar a reper-
cussão internacional de seus periódicos, 
exigindo, por exemplo, que 75% dos ar-
tigos indexados estivessem em inglês – o 
patamar anterior era de 60% – e que o 
contingente de autores e de pareceristas 
com afiliação no exterior fosse ampliado 
(ver Pesquisa FAPESP nº 227). Paulo Sen-
telhas, professor da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da 
USP, e editor-chefe do periódico Scientia 
Agricola, conta que a internacionalização 
rende resultados, mas não é isenta de trau-
mas. O periódico da Esalq, que integra a 
coleção SciELO desde o seu início e tem 
hoje fator de impacto 1.108, o mais alto 
entre os periódicos do Brasil no campo 
da agronomia, decidiu em 2003 que só 
publicaria manuscritos em inglês. “Houve 
uma reação contrária e, em um primeiro 
momento, o número de manuscritos sub-
metidos caiu”, lembra ele. “Aos poucos, a 
revista ganhou mais visibilidade e passa-
mos a atrair mais autores de fora.” Hoje, 
65% dos pareceristas que avaliam artigos 
são do exterior, ante 5% no início dos anos 
2000. “Os artigos em inglês nos deram 
acesso a revisores estrangeiros e foram 
fundamentais para melhorar a qualidade 
da revista.” Ele sustenta que os periódicos 
do Brasil mais internacionalizados vão se 
beneficiar do avanço do acesso aberto. “A 
partir de 2020, quando os pesquisadores 
da Europa tiverem de publicar em acesso 
aberto, haverá mais oportunidades para 
que nossas boas publicações atraiam ar-
tigos de qualidade de fora”, vaticina. n

Projeto
desenvolvimento e operação da coleção scielo Brasil 
para o período de 1º de novembro de 2016 a 31 de ou-
tubro de 2019 (nº 15/26964-1) Modalidade Auxílio a 
Pesquisa – regular pesquisador responsável Abel laerte 
Packer (fundação de Apoio à unifesp) investimento  
r$ 21.756.884,07 (para todo o projeto).

Artigos científicos
dorTA-GonZáleZ, P. et. al. reconsidering the gold open 
access citation advantage postulate in a multidisciplinary 
context: an analysis of the subject categories in the Web 
of science database 2009–2014. scientometrics. v. 112 
p. 877–901. ago. 2017.
PiWoWAr H. et al. The state of oA: A large-scale analysis 
of the prevalence and impact of open Access articles. 
peerJ preprints, 2017. disponível em: doi.org/10.7287/
peerj.preprints.3119v1.

* Periódicos que oferecem acesso livre na web a seus artigos 

assim que são publicados ** indexados na base scopus

O modelo em 15 nações
Artigos em periódicos de acesso aberto de via dourada* 
publicados pelos países com maior produção científica em 2016**

revistas de acesso aberto de via dourada* publicadas pelos 
países com maior produção científica em 2016**

FOntE scimAGo

Brasil

coreia do sul

Índia

espanha

itália

Japão

china

Holanda

Alemanha

canadá

Austrália

reino unido

frança

euA

rússia

Mundo

23.071

14.509

24.501

14.796

15.095

17.162

66.187

7.700

20.694

12.195

11.181

22.659

12.638

66.182

8.019

381.251

33,5%

18,4%

17,6%

17,3%

14,2%

14,1%

14,0%

13,8%

12,6%

12,6%

12,4%

12,4%

11,2%

11,0%

10,9%

13,7%

Brasil

espanha

coreia do sul

Índia

itália

canadá

Austrália

Japão

Alemanha

frança

reino unido

china

Holanda

rússia

euA

Mundo

284

206

71

149

99

42

34

54

167

53

417

45

151

16

406

3.774

Nº de 
revistas

Nº de 
documentos

% de 
revistas 
em acesso 
aberto

% de 
documentos 
em acesso 
aberto

82,3%

40,1%

33,0%

32,6%

20,4%

13,1%

12,9%

11,8%

9,4%

9,1%

7,6%

7,4%

          6,4%

          6,0%

       4,0%

13,2%


