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Com este número, o JBCS inicia mais um ano, seu
vigésimo primeiro. Mais uma vez, o balanço do ano
que se passou é positivo e as perspectivas, animadoras.
Olhando para trás, vemos que o fator de impacto da
revista saltou de 0,436 em 1999 para 1,43 em 2008. O
número de manuscritos submetidos passou de 340 em
2004 para 889 em 2009, número que coloca o JBCS no
patamar de outras grandes revistas da área de Química.
Este aumento significativo nos levou a uma mudança na
periodicidade da revista que, já em 2009, publicou 10
números. O primeiro volume do JBCS, em 1990, publicou
138 páginas em 3 números. O volume 10 foi publicado
em 1999, com 511 páginas em 6 números. Finalizamos
o volume 20, em 2009, publicando 1944 páginas em 10
números! Para o ano de 2010 avaliamos que o número de
submissões continuará aumentando e decidimos publicar
o JBCS mensalmente. Isto mesmo, serão 12 números a
partir de 2010! Este é, com certeza, um grande passo
para nossa revista, mas avaliamos que isto permitirá
uma maior agilidade na publicação dos manuscritos já
aceitos, contribuindo para a desejada redução nos tempos
de processamento dos mesmos.
Um grande esforço do Escritório do JBCS permitiu
a publicação em tempo muito reduzido de dois números
especiais em 2009: um relativo ao aniversário de 20 anos da
revista e outro sobre o tema Amazônia, que foi divulgado
durante a reunião da SBPC em Manaus. Mesmo assim
conseguimos reduzir bastante o intervalo entre a aceitação
e processamento dos manuscritos para publicação. Para
o próximo ano, almejamos continuar processando os
manuscritos tão logo estes sejam aceitos, e a publicação de
doze números por ano permitirá sua divulgação na forma
final o mais rápido possível.
As estatísticas completas para o ano de 2009 estão
disponíveis no site do JBCS (http://jbcs.sbq.org.br/
stats/10/index.php). Elas mostram também que o aumento
no número de submissões deveu-se principalmente a
manuscritos provenientes do exterior, que já há algum
tempo são maioria na revista. Infelizmente, observamos
paralelamente um aumento na taxa de rejeição de
manuscritos. Este maior número de artigos rejeitados leva
a uma sobrecarga no sistema, pelo seu processamento
e avaliação. Os Editores estão tentando fazer uma préavaliação dos manuscritos antes destes serem enviados
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para revisão, para que manuscritos nitidamente fora do
escopo ou fora dos padrões da revista sejam retornados aos
autores. Outro ponto importante é que devemos continuar
nos esforçando para atrair manuscritos de maior qualidade,
e avaliamos que muito espaço ainda há para ser conquistado
entre os colegas do Brasil.
Em novembro de 2009, como parte das comemorações
dos vinte anos da revista e aproveitando a inauguração
do novo escritório do JBCS no Instituto de Química da
UNICAMP, foi realizado um seminário apresentando
a revista para a comunidade. Foi uma grata surpresa a
recepção que tivemos, com muitos colegas salientando
a importância de serem informados da complexidade do
processo de avaliação dos manuscritos e publicação da
revista, dos custos financeiros envolvidos e da importância
da comunidade na resposta a estes desafios. A partir dessa
experiência, em 2010, vamos tentar organizar outros
eventos similares em outras Universidades, compartilhando
com a comunidade os detalhes de como a nossa revista é
produzida. Quem sabe experiências como esta possam nos
auxiliar a conquistar outros colegas para contribuir com a
revista, principalmente com a submissão de trabalhos de
qualidade para o JBCS.
Para o ano se 2010, dentre os 12 números previstos,
já está definida a publicação de dois números especiais:
um em homenagem ao Prof. Ícaro Moreira e outro com
contribuições de trabalhos apresentados no III Encontro
sobre Selênio e Telúrio.
Sem dúvida, a consolidação do Journal of the
Brazilian Chemical Society deve-se ao esforço, dedicação
e compromisso de seus ex-editores, dos atuais editores
e editores associados, dos autores, dos revisores, dos
funcionários do JBCS e da SBQ. A todos, muito obrigado.
Em resumo, muito trabalho nos espera, mas também
a sensação de que podemos contar com ajuda de muitos
colegas. Temos a confiança de que estamos no caminho
certo, na contínua busca pela excelência do JBCS. A
experiência nestes primeiros 20 anos nos deixa a certeza
e a convicção de que o JBCS continuará crescendo e
evoluindo muito.
Um ótimo 2010 para todos!
Watson Loh e Luiz Carlos Dias
Editores - JBCS
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With this issue, the Journal of the Brazilian Chemical
Society starts another year, its twenty-first. Again, the
results from the last year are positive and the perspectives
are encouraging. Looking backwards, we see that the
impact factor for this journal has increased from 0.44
in 1996 to 1.43 for 2008. The number of manuscripts
submitted has gone from 304 in 2004 to 889 in 2009.
This is a number that puts JBCS on the level with other
important chemistry journals. This significant increase
has led to a change in the periodicity of JBCS. The first
volume of JBCS, in 1990, published 138 pages in three
issues. Volume 10, published in 1999, had 511 pages in
six issues. Finally, volume 20, in 2009, published 1944
pages in 10 issues. For 2010, considering that the number
of submissions continues to increase, 12 issues will be
published. This is, certainly, a great step for our journal,
but it will permit better agility in publication of already
accepted manuscripts and will contribute to a desired
reduction in processing time.
The significant efforts of the JBCS Office permitted
the publication on a much reduced time scale of two
special issues in 2009, one related to the 20 years of
JBCS and the other on the theme of Amazonia, which
was divulged during the SBPC meeting in Manaus. For
these, it was possible to reduce considerably the interval
between acceptance and processing of the manuscripts for
publication. For the next year, we would like to continue
processing the manuscripts as soon as they are accepted.
Publishing twelve issues during the year will permit
divulging the final form of the accepted manuscripts as
rapidly as possible.
The complete statistics for 2009 are available on the
JBCS site (http://jbcs.sbq.org.br/stats/10/index.php). They
also show that the increase in the number of submissions
resulted principally from manuscripts coming from
outside Brazil, so that such papers are the majority of
those published in JBCS. Unfortunately, there is also an
increase in the number of rejected manuscripts. This larger
number of rejections has resulted in an overloading of the
system, due to their processing and evaluation. The Editors
are trying to carry out a pre-evaluation of the manuscripts
before they are sent out to reviewers so that manuscripts
clearly out of the scope of the journal or not respecting the
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standards of JBCS are returned to their authors. Another
important point is that it is important to attract manuscripts
of better quality. Here the Editors consider that there is
still a lot of room for improvement among our Brazilian
colleagues.
In November of 2009, as part of the commemorations
of the twenty years of the journal and taking advantage of
the inauguration of the new JBCS office at the Institute of
Chemistry of Unicamp, a seminar was presented to better
describe the journal to the community. The reception to this
presentation was a gratifying surprise with many colleagues
emphasizing the importance of being informed about the
complexity of the process of evaluating the manuscripts
and of publishing the journal, about the financial costs
involved and about the importance of the community in
answering these challenges. Based on this experience, in
2010 the Editors plan to organize similar events at other
universities, sharing with the community the details of how
our journal is produced. Perhaps experiences like this might
aid us to gain other colleagues to contribute to the journal,
principally with articles of the quality level of JBCS.
For the year 2010, within the planned twelve issues,
the publication of two special issues is programmed:
one in tribute to Prof. Ícaro Moreira and the other with
contributions from the presentations at the III Selenium
and-Tellurium Meeting.
Without doubt, the consolidation of the Journal of
the Brazilian Chemical Society is a result of the efforts,
dedication and commitment of its ex-editors, of its actual
editors and associate editors, of its authors, of its reviewers,
and of the employees of JBCS and SBQ. To all of these,
many thanks.
Summarizing, much work awaits us, but also the
sensation that we can count on the aid of many colleagues.
We have confidence that we are on the correct path, in the
continuing search for excellence for JBCS. The experience
of these first twenty years leaves us with the certainty and
the conviction that JBCS will continue to grow and evolve
considerably.
An excellent 2010 for all!
Watson Loh and Luiz Carlos Dias
Editors - JBCS

