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200 Anos de 
Excelência
A Wiley tem sido uma valiosa parceira em educação e 

pesquisa há mais de 200 aos. Os produtos e serviços da 

Wiley ajudam educadores, estudantes, pesquisadores e 

profisionais ao redor ro Mundo a alcançar seus objetivos e 

realizar suas aspirações. 

5,000
Colaboradores

$1.8 Bilhões
Faturamento

50% do Faturamento
fora dos EUA

50% do Faturamento
é Digital
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50%
(450) of all Nobel prize 

winners who ever lived 

are Wiley authors



• +1.500 periódicos = +4 milhões de artigos!

• +15.000 livros online

• 160 Obras de referência (Reference Works)

• 17 Current Protocols (Laboratory Manuals featuring over 10,000 protocols)

• 946 Arquivos de periódicos (journals publicados antes de 1997)

O QUE PUBLICAMOS?
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Malmad Consortium Parent

8 Universidades + 11 centros de pesquisa

Instituições com acesso completo      
Periódicos e Backfiles
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Acesso via Portal CAPES

• 1.333 periódicos

• 3 milhões+ artigos

• Conteúdo desde 1997

• 750 sociedades

• Accesso 24/7 

• 178 periódicos ainda não são assinados!











Preservação…
…é um componente essencial do ciclo de 

pesquisas Científica. 
… garante a continuidade de acesso

—Preservação Digital
—Acesso pós-cancelamento

… é uma questão de confiança
—Precisa de uma colaboração estreita entre editoras, 

bibliotecas e arquivadores. 

… responde a demanda dos consumidores e 
necessidades de mercado. 

Porque a Preservação é tão importante ?



—Não há um padrão nos formatos dos conteúdos
ou processos. 
—Grandes editoras de STM <> the “long tail”
—Que arquivos precisam ser preservados ? 

—Diferenças em direitos de acesso. 
—Conteúdos assinados <> Acesso a Coleções. 
—Conteúdo Open Access
—O que acontece com material que é OA ? 

—Artigos estáticos <> Conteúdo Dinâmico
—Implicações para Preservação ? 

Desafios da Preservação



O Conteúdo Digital não mais “espelha” o 
impresso. 

—Pode conter “enriched data”
—Liks para arquivos

—Dados de pesquisa
—Materiais complementares. 

—Camada de apresentação Dinâmica
—Ex.: Wiley’s ‘Anywhere Article’

—Arquivos fonte e arquivos de apresentação não são a 
mesma coisa.

Estudo de Caso – O que estamos realmente
preservando ?



Estudo de Caso – O que estamos
realmente preservando ?



<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE WileyML3G [ <!ENTITY % wileyml3g.ent SYSTEM 
"http://vendors.wiley.com/dtds/wileyml3g/wiley.ent"> 
%wileyml3g.ent; ]> <component version="2.0" 
xmlns="http://www.wiley.com/namespaces/wiley" 
xmlns:wiley="http://www.wiley.com/namespaces/wiley/wiley" 
type="serialArticle" xml:lang="en" xml:id="rcm4"> <header> 
<publicationMeta level="product"> <doi origin="wiley" 
registered="yes">10.1002/(ISSN)1097-0231</doi> <issn
type="print">0951-4198</issn> <issn type="electronic">1097-
0231</issn> <idGroup> <id type="product" value="RCM"/> 
</idGroup> <titleGroup> <title type="main" sort="RAPID 
COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY">Rapid 
Communications in Mass Spectrometry</title> <title 
type="short">Rapid Commun. Mass Spectrom.</title> 
</titleGroup> </publicationMeta>

Estudo de Caso – O que estamos
realmente preservando ?



Estudo de Caso – O que estamos
realmente preservando ?



Estudo de Caso – O que estamos
realmente preservando ?



Wiley – Parceiros de Preservação



—Títulos assinados
—Acesso perpétuo desde 1997. 
—CAPES

—Acesso a Coleções
—Acesso perpétuo aos anos assinados. 

Política de “pós-cancelamento” da Wiley



—Biblioteca cancela assinatura de um Journal

—Acesso “pós-cancelamento” desde 1997. 

—Conteúdo arquivado no Portico e CLOCKSS. 
—Pode ser acessado se “trigger event” acontecer.

Cenário #1



—Biblioteca cancela acesso a Coleção (‘big deal’)

—Acesso pós-cancelamento para os anos assinados. 

—Conteúdo arquivado em Portico e CLOCKSS
—Poderá ser acessado no caso de um “trigger event” 

acontecer. 

Cenário #2



—Conteúdo não está mais disponível através da 
Editora. 

Trigger events:

—Encerramento das atividades da Editora. 
—Cancelamento de um título pela Editora. 
—Edições anteriores não são mais oferecidas pela

Editora. 
—Falha geral e/ou “catastrófica” na plataforma da 

Editora. 

Cenário #3



— A auditoria do Portico no conteúdo da Wiley identificou que 2 
títulos não estavam mais disponíveis através de sua
plataforma. 
— Applied Geographic Studies (8 edições)
— P2: Pollution Prevention Review (9 edições)

— Portico ofereceu-se para abrir o acesso aos arquivos dos 2 
títulos. 

— Os títulos haviam sido cancelados/foram fundidos e não
estavam mais disponíveis na Wiley Online Library

— Wiley decidiu que preferia hospedar este conteúdo em sua
plataforma, ao invés de disparar o acesso através do Portico. 

— Portico forneceu os arquivos para a Wiley fazer o upload na
Wiley Online Library

Caso Real – ‘trigger event’ da Wiley



—A Wiley continuará a garantir que seus produtos, 
serviços e políticas atendam as necessidades dos 
Clientes e demandas do mercado. 

—A Wiley continuará a dialogar com todos os seus
“stakeholders” para garantir que tenha sempre
soluções confiáveis e robustas disponíveis para
oferecer acesso e preservação no longo prazo. 

—A Wiley irá desenvolver estratégias de preservação
que levem em conta a crescente complexidade dos 
conteúdos e produtos digitais. 

O futuro…



• Appendix
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Estatísticas de uso

periódicos WILEY



- Repositórios backup

• TODOS os periódicos WILEY tem acesso via Portico e CLOCKSS.

• Todos os livros online da Wiley Online Library estão incluidos no 
Portico. 

• WILEY foi uma das fundadoras do Portico. 

WILEY faz parte do conselho de administração do Portico e    

é membro do conselho do CLOCKSS.

• Wiley arca com aproximadamento $150,000  ao ano para 
manutenção dos 2 repositórios.

• Ambas são organizações de qualidade com processos e tecnologias 
robustas, e financieiramente sustentáveis.



Wiley e Portico

• Os periódicos WILEY foram adicionados ao
Portico desde a sua fundação.

• Os livros online da WILEY foram adicionados em
2010

• O conteúdo completo da plataforma Wiley Online 
Library está disponível via Portico

• Novos conteúdos são adicionados ao Portico 
imediatamente após a publicação.

• O processo de inclusão de novos conteúdos da 
WILEY no repositório Portico é automático.



• WILEY confia que Portico e CLOCKSS possuem uma cobertura
adequada, garantindo a longo prazo a preservação do conteúdo
STMS publicado pela WILEY 

• Os 2 repositórios possuem mecanismos similares "trigger 
mechanisms”.

• Até hoje nenhum cliente Wiley necessitou solicitar cobertura do 
Portico ou do CLOCKSS!

• A Wiley mantém todos os artigos publicados em sua plataforma, 
mesmo dos periódicos que foram descontinuados ou transferidos 
para outras editoras.

• Caso 1990: Neste ano a WILEY inadvertidamente removeu 2 
periódicos de sua plataforma online. Após algumas avaliações, a 
WILEY reintegrou o conteúdo à sua plataforma (WOL) e desde 
então adotou como política manter todos os conteúdos em sua 
plataforma online, wileyonlinelibrary.com 

- Repositórios backup



CLOCKSS está em negociações finais com a RNP 
(Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP) para 
inclusão de uma ramificação CLOCKSS no Brasil.

CLOCKSS


