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Editorial

Balanço de 2010 e perspectivas para 2011
Como tradicionalmente, o editorial do primeiro número
do ano é voltado para uma avaliação da Revista nos dois anos
anteriores. De uma maneira geral, podemos observar que o
balanço do JBCS em 2010 é muito positivo, mostrando a elevada
receptividade pela comunidade Química nacional e internacional.
De acordo com as nossas estatísticas, o número de submissões
parece ter-se estabilizado em um número bem significativo: cerca
de 900 manuscritos. Destes, 55% são de autores estrangeiros,
vindos de 39 países. Esses números demonstram o destaque que
o JBCS vem alcançando no país e no exterior, consolidando sua
inserção internacional.
Mesmo com um alto número de artigos processados,
conseguimos reduzir o tempo médio entre submissão e publicação
online para 6,6 meses (foram 7,7 meses em 2009 e 8,1 em
2008). Evidentemente, nosso objetivo é aprimorar ainda mais
o processamento de manuscritos e reduzir este tempo médio,
tornando a revista cada vez mais atrativa para os autores.
O JBCS vem mantendo um fator de impacto (IF), avaliado
pelo ISI, superior a 1,45, apesar do aumento no número de
publicações nos dois últimos anos. Em 2010, foram publicados
297 artigos e 2372 páginas em 12 números, observando um
aumento no número de artigos publicados, quando comparado
a 2009. Apesar desse aumento no número de publicações, a
estabilidade no fator de impacto mostra um número de citações
cada vez maior. Essa avaliação, ainda que preliminar, demonstra
que a decisão de aumentar a periodicidade da revista foi acertada.
Estabilidade é fundamental nesta fase!
Em 2010, publicamos dois números especiais e para o próximo
ano, continuamos com a mesma política. Devemos publicar um
número especial referente ao XXIX Congresso Latino-americano
de Química - CLAQ 2010 e outro com trabalhos apresentados no
XV Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry (BMIC). É sempre
importante salientar que a política editorial do JBCS não é alterada
na avaliação de números especiais, o que garante a qualidade dos
trabalhos publicados e seu impacto nas citações.
Acreditamos que a avaliação estatística, por meio desse
balanço, é importante ser compartilhada com a comunidade
acadêmica, pois mostra a consolidação dos nossos esforços e
direção de futuros planejamentos no JBCS. Maiores detalhes
das estatísticas aqui comentadas são apresentadas em nosso site
e convidamos nossos colaboradores a visitar nossa página online
no link http://jbcs.sbq.org.br/stats/10/index.php.
Infelizmente, precisamos destacar que ainda recebemos
muitos artigos com conteúdos incompletos, problemas de
escrita em inglês ou com formatação inadequada. Salientamos
que é de inteira responsabilidade dos autores a submissão de
manuscritos em acordo com as normas de publicação no JBCS,
disponíveis no site da revista, que foram atualizadas e detalhadas.
Manuscritos com essas e outras deficiências, como conteúdo
fora do escopo da revista, não preenchendo os parâmetros de
qualidade, originalidade e novidade desejados, são devolvidos
aos autores sem avaliação por parte dos assessores, sendo
prontamente recusados.
Gostaríamos também de informar que, a partir do final de
2010, as editorias de Química Orgânica e de Química Inorgânica
só processarão manuscritos que venham acompanhados de
arquivos com material suplementar (Supporting Information
file, SI) documentando a identificação de novos compostos
preparados, com cópias de espectros de RMN de 1H e de 13C,
de espectros de massas de alta resolução, infravermelho, e
outras técnicas necessárias. Além disso, o autor deve detalhar

procedimentos experimentais, dados espectroscópicos, tabelas
e gráficos, fornecendo as informações adicionais essenciais que
possibilitem que o trabalho possa ser devidamente reproduzido
por outros pesquisadores. Para o futuro, estudamos estender essa
prática a outras editorias, com as respectivas particularidades.
Todo esse esforço e o custo operacional envolvido contou,
em 2010, com o apoio financeiro do CNPq, da FAPESP e da
Sociedade Brasileira de Química, além de contribuições dos
autores. O JBCS, em contrapartida, como apresentado, vem
crescendo a cada ano e evidentemente trará inovações em 2011.
E assim, espera-se contar mais uma vez, com o apoio financeiro
crescente das agências de fomento. Ao mesmo tempo vamos
buscar soluções alternativas de financiamento e avaliar os custos
significativos da manutenção da edição impressa da revista,
em linha com discussões que vêm ocorrendo na maioria dos
periódicos científicos.
Quanto ao corpo editorial, a revista continua seu procedimento
de contínua renovação. O atual corpo de editores foi recentemente
reformulado, com pesquisadores competentes e uma abrangência
nas áreas de fronteira cada vez maior. Aproveitamos o momento
para agradecer a contribuição dos Profs. Maysa Furlan (UNESP)
e Ricardo Longo (UFPE), que agora deixam a Editoria do JBCS,
pelo agradável convívio, seu trabalho inestimável e dedicação
à revista. Aproveitamos também para dar as boas vindas aos
novos Editores Associados: Emanuel Carrilho (USP-SC), José
Walkimar M. Carneiro (UFF), Monica Tallarico Pupo (USP-RP),
Solange Cadore (UNICAMP), Pedro J. M. Abreu (UNL-Portugal)
e Teodoro Kaufman (UNR-Argentina). Sejam bem-vindos! A
inclusão de editores da Argentina e Portugal representa mais um
passo na estratégia de projetar e consolidar ainda mais a revista
no cenário internacional.
O ano de 2011 traz novas perspectivas. Uma delas é a mudança
no visual da revista. A partir do número 1 de 2011, publicaremos,
na nova capa, uma Cover Picture destacando um dos artigos
publicados no número. Na parte interna, no Índice dos Graphical
Abstracts (GA), será incluído um pequeno texto explicativo sobre
a figura da capa e também sobre as GA’s dos outros artigos. A
figura que vai ser mostrada na capa será selecionada dentre os
artigos regulares publicados em cada número. Ainda apresentando
as mudanças, um novo sistema online de gerenciamento dos
manuscritos está sendo preparado para aprimorar os processos de
submissão, acompanhamento dos manuscritos e avaliação pelos
pares. Juntamente com essa reformulação, planejamos lançar
uma nova página na web. O objetivo é tornar a revista cada vez
mais atraente, além de aproveitar o ensejo de comemoração do
ano Internacional da Química.
Finalizando, não podemos deixar de mencionar que os
membros do Editorial Board, os autores e os assessores são
os principais responsáveis pelo sucesso que a revista vem
alcançando. Achamos importante mencionar que, neste último
ano, 43% dos assessores que colaboraram com o JBCS são do
exterior, o que também confirma a penetração internacional da
revista. Também gostaríamos de agradecer especialmente aos
assessores que dedicaram seu tempo em 2010 para a avaliação
criteriosa dos manuscritos submetidos para publicação no JBCS.
Lembramos mais uma vez, que o ano de 2011 foi proclamado
pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Ano Internacional
da Química. Que seja um excelente ano para todos!
Luiz Carlos Dias e Watson Loh
Editores JBCS
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Editorial

Looking back at 2010 and ahead at 2011
As usual, the editorial of the first issue of the year is dedicated
to the assessment of the JBCS concerning the two previous years.
Based on the national and international Chemical community
feedback, we can say that, generally speaking, 2010 was very
positive.
According to our statistics, the number of submissions seems
to have stabilized at a significant level: about 900 manuscripts.
From these, 55% belong to foreign authors, from 39 countries,
which shows the distinction JBCS has been reaching nationally
and abroad, consolidating its international insertion.
Even with the high number of processed articles, we have
managed to reduce the submission-online publication average
time to 6.6 months (in 2009, it was 7.7 months and in 2008, 8.1).
Obviously, we aim at improving the manuscript processing even
more, reducing this average time and thus making the journal
more and more attractive to authors.
In spite of the publication number increase in the last two
years, JBCS has kept an IF greater than 1.45, according to ISI. In
2010, we published 297 articles and 2372 pages in 12 issues, an
increase in the number of publications if compared to 2009. The
IF stability, despite the publication number increase, reveals a
citation number even larger. Such evaluation, though preliminary,
shows that the decision to increase the journal periodicity was
correct. Stability is fundamental at this stage!
In 2010, two special issues were published and the same is
expected to happen next year: a special issue on the XXIX Latin
American Chemistry Congress and another on the XV Brazilian
Meeting on Inorganic Chemistry (BMIC). It is worth emphasizing
that JBCS editorial policy is maintained in relation to the special
issues, which assures the quality of the published work and their
impact on the citation number.
We believe it is important to share this statistical report with
the academic community because it shows the consolidation
of our efforts and JBCS future planning direction. Further
information on the statistics presented here can be found at
http://jbcs.sbq.org.br/stats/10/index.php.
Unfortunately, we have to point out that we still receive a
large number of incomplete manuscripts, written in bad English
and inadequately formatted. We emphasize it is the authors’ entire
responsibility to follow the recently updated and detailed JBCS
publication pre-requisites, available on its website. Manuscripts
with the mentioned deficiencies and others, such as content out
of the journal scope, quality, originality and novelty below the
journal parameters, are promptly rejected and returned to their
authors with no review on the part of the referees.
We would also like to inform that, from the end of 2010
on, both the Organic and Inorganic Chemistry Editorships will
only process the manuscripts accompanied with the supporting
information file (SI) documenting the identification of the new
compounds prepared, with copies of the RMN spectra of 1H and
13
C, high resolution mass spectra, infra red and other necessary
techniques. Besides that, authors are expected to detail the
experimental procedures, the spectroscopic data, charts and
graphs, providing the additional information that enables other
researchers to reproduce the work. In the future, we intend to

extend this practice to other Editorships, with their respective
peculiarities.
All this effort and its operational cost had, in 2010, the
financial support of the National Council for Technological
and Scientific Development (CNPq), the São Paulo Research
Foundation (FAPESP) and the Brazilian Chemical Society, as
well as the authors’ contributions. On the other hand, JBCS, as
shown, has been growing year after year and will evidently bring
innovations in 2011. So, we hope we can go on counting on the
increasing financial support of the funding agencies. But, at the
same time, we will look for alternative financing solutions as well
as assess the significant costs of maintaining the print edition of
the journal, in line with the discussions that have been occurring
in the majority of scientific publications.
Concerning the editorial board, the journal has kept its
procedure of continuous renewal. The present editorial board
has recently been reformulated, with competent researchers from
an increasing range of border areas. We now thank Professors
Maysa Furlan (UNESP) and Ricardo Longo (UFPE), who are
leaving the JBCS Editorial Board, for the pleasant relationship,
their invaluable work and dedication to the journal. We welcome
the new Associate Editors: Emanuel Carrilho (USP-SC), José
Walkimar M. Carneiro (UFF), Monica Tallarico Pupo (USPRP), Solange Cadore (UNICAMP), Pedro J. M. Abreu (UNLPortugal) and Teodoro Kaufman (UNR-Argentina). Be welcome!
The inclusion of editors from Argentina and Portugal represents
another step in the strategy of projecting and consolidating JBCS
in the international scenario even more.
2011 brings new perspectives. One of them is the change
in the cover layout. From the first issue of the year on, the new
cover will bring a Cover Picture, highlighting one of the articles
published in the issue. Inside, the Index of Graphical Abstracts
will bring a short explanation about the cover picture and the GAs
of the other articles. The picture to be shown on the cover will
be selected among the regular articles published in each issue.
As part of the changes, a new online system for managing the
manuscripts is being devised to improve their submission and
monitoring processes as well as their peer review. Along with
these changes and taking advantage of the International Year of
Chemistry, a new web page is being planned, in order to make
the journal more and more attractive.
Finally, it is important to mention the Editorial Board
members, the authors and the referees as the ones responsible
for the success the journal has been achieving. Also important
to emphasize that, in the current year, 43% of the referees
collaborating with JBCS are from abroad, which confirms the
international presence of the journal. We would like to especially
thank the referees who dedicated their time in 2010 to carefully
review the manuscripts submitted for publication in the JBCS.
Just one more reminder that the year 2011 was proclaimed
by the United Nations (UN) the International Year of Chemistry.
May it be a great year for everyone!
Luiz Carlos Dias and Watson Loh
JBCS Editors

