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Esse número da RBCE é o último publicado em parceria com a
Elsevier. O ﬁm desta coprodução se justiﬁca tanto pelo reposicionamento da Elsevier no mercado editorial global, como
pelos altos custos de contrato o que, num contexto de crise
no ﬁnanciamento público da pesquisa, onera pesadamente
as ﬁnanças do CBCE.
Anunciada em 2014 através do editorial da RBCE v. 36,
n. 1, a parceria com a Elsevier durou 6 anos. Avaliamos
que tal opção representou de fato um importante avanço
para a proﬁssionalização e internacionalização da revista,
alçando-a a um novo patamar, conforme os editores à época
previam. (Vaz et al., 2014; Almeida et al., 2018). Serviços
que envolvem o processamento editorial, projeto gráﬁco,
artes, ilustrações, editoração e revisão foram qualiﬁcados
e a inserção da RBCE no Catálogo Internacional Elsevier
proporcionou grande visibilidade no cenário internacional à
revista. Sim, avançamos com a parceria, mas o seu ﬁm não
pode representar retrocesso.
Desde que assumimos a responsabilidade de cheﬁar a
equipe editorial da RBCE, buscamos consolidar os avanços
obtidos pela equipe anterior e projetamos um novo salto
de qualidade para a revista, consolidando sua posição junto
ao Scielo e perspectivando também a indexação junto à
Web of Science (Mascarenhas et al., 2018a). Tal horizonte
foi deﬁnido em 2017 a partir do Plano de Desenvolvimento
Editorial - PDE RBCE-SciELO para o quadriênio 2018-2021
(Mascarenhas et al., 2018b). Como resultado, implemen-
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tamos a partir de 2018 novas Diretrizes para os Autores,
reﬂetindo a nova política editorial adotada. Os resultados
desta nova política ainda se farão sentir nos critérios de
avaliação do desempenho da RBCE, mas em pelo menos
em um deles, que se relaciona ao ﬂuxo de produção editorial, atingimos o tempo médio de processamento de 7
meses em 2018, conquistando maior conﬁança dos autores
[Mascarenhas et al., 2019a). Outra ação que julgamos importante, foi a renovação do nosso Conselho Editorial neste ano
de 2019, tornando-o mais representativo nacional e internacionalmente (Mascarenhas et al., 2019b). Tudo isso para
dizer que, mesmo diante dos desaﬁos que se apresentam,
nossa expectativa é seguir avançando.
Em 2020 a RBCE passará a trabalhar em parceria com
o próprio Scielo, que passa a abrigar a página principal da
revista. Além disso, passaremos a trabalhar com um novo
sistema de submissão, Scielo ScholarOne, ferramenta que
agilizará o processo de avaliação dos trabalhos e que já
reúne 147 periódicos da Coleção SciELO Brasil. Vale dizer
que tal parceria é gratuita e resulta da própria condição da
RBCE como periódico da base Scielo. Por sua vez, os serviços
que envolvem a produção editorial, revisão e diagramação
dos manuscritos serão contratados junto à GN1 Sistemas
e Publicações Ltda., empresa com longa tradição junto ao
mercado editorial brasileiro e também credenciada pelo Scielo.
Outra novidade é que a partir de do volume 42 de 2020,
seguindo a tendência das publicações cientíﬁcas, a RBCE
passará a adotar a publicação em ﬂuxo contínuo de artigos,
sem a necessidade de esperar a composição completa dos
números trimestrais. Essa modalidade promove rapidez no
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processo de comunicação e disponibilização das pesquisas
com inúmeras vantagens para os usuários. O objetivo principal é acelerar o processo de comunicação das pesquisas e
assim contribuir para a sua disponibilidade para leituras e
citações.
Ao adotar a publicação em ﬂuxo contínuo a RBCE abandonará a prática dos editoriais trimestrais, por número,
publicando um único editorial por ano como síntese ou
balanço de sua política editorial em curso. Isso cobrará um
outro canal de comunicação com nossa comunidade, mais
ágil e mais dinâmica, o que será feito a partir da página da
RBCE no Facebook. A transição do sistema Evise, da Elsevier, para o sistema Scielo ScholarOne cobrará uma série
de procedimentos, principalmente, por parte dos autores
e colaboradores. Manteremos nossa comunidade informada
das necessidades e novas atualizações da RBCE.
Chegamos assim a este número da RBCE com 15 artigos que mais uma vez endossam o caráter interdisciplinar
e plural da Revista.
Boa Leitura!
Brasília, outubro de 2019.
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