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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como objetivo geral entender como o ambiente institucional e as redes 

influenciam a internacionalização dos periódicos científicos. O pressuposto defendido 

nessa dissertação é que uma revista que tem forte inserção na rede em conjunto com 

uma alta percepção de pressão do ambiente institucional é uma revista mais propensa a 

se internacionalizar. A fundamentação teórica está embasada na teoria de redes, e no 

institucionalismo. Por meio de uma metodologia de pesquisa qualitativa, buscou-se 

entender qual é a inserção da revista na rede e qual é a compreensão que o editor tem 

em relação ao ambiente institucional e como esse entendimento conduz ao processo de 

internacionalização. Percebe-se como resultado a baixa inserção no contexto de redes, 

salvo aquelas revistas que já tenham iniciado seu processo de internacionalização, em 

relação ambiente institucional, observou-se como alta a percepção dos editores, 

independente do estágio de internacionalização da revista. 

 

Palavras-Chave: Estratégia; Gestão Internacional; Administração; Periódicos 

Científicos; Internacionalização  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to describe and understand the institutional environment and networks 

influence the internationalization of scientific journals. The assumption defended in this 

dissertation is that a magazine which has strong presence in the network in conjunction 

with a high perception of pressure from the institutional environment is more prone to 

internationalize magazine. The theoretical foundation is grounded in network theory, 

and institutionalism. Through a qualitative research methodology, pick up will 

understand what is the insertion of the magazine on the network and what is the 

understanding that the publisher has on the institutional environment and how this 

understanding leads to the internationalization process. It is perceived as a result of the 

low set in the context of networks, except those magazines that has already started its 

internationalization process, regarding institutional environment, it was noted how high 

the perception of publishers, regardless of the stage of internationalization of the 

journal. 

 

Keywords: Strategy; International Management; Administration; Journals; 

Internationalization 
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1. Introdução 

 

A produção científica brasileira nos últimos anos vem apresentando plena 

ascensão. De acordo com a Thompson Reuters, em 2007, o Brasil participava com 34 

periódicos indexados, correspondendo a 18% de toda produção brasileira. Em 2009, 

esse número elevou-se a 129 periódicos indexados, correspondendo a 36% de toda 

produção científica brasileira. Com o crescimento eminente, o país sai da posição 17ª 

para ocupar a 13ª no ranking mundial da produção científica (PACKER, 2011), 

superando países como Holanda, Israel e Suíça (REGALARDO, 2010).  

Tal crescimento deve-se em parte à política conduzida pela CAPES – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior aos cursos de pós-

graduação stricto-sensu. No portal da referida agência, é informado a quantidade de 

programas existente no país. Na penúltima avaliação trienal (2007-2009) constata-se um 

número de 2.718 programas de pós-graduação. Já na última avaliação trienal (2010-

2012) verifica-se o total de 3.337 programas, sendo assim, com o acréscimo no número 

de cursos, cresce também a necessidade de publicação (SANDES-GUIMARÃES, 

2013).  

Outro fator que contribuiu para a expansão da publicação científica brasileira foi 

a reestruturação no processo de avaliação dos programas de pós-graduação, realizada no 

biênio 1996/1997, e consolidada nos triênios seguintes. A mudança engendrada pela 

CAPES avalia requisitos como, programa, corpo docente e discente, teses e 

dissertações, entretanto, a cada triênio aumenta o peso da avaliação ao que diz respeito à 

produção bibliográfica qualificada. (NASCIMENTO; SALVÁ, 2013).  

Posteriormente a estas mudanças, em 2008, o CTC – Conselho Técnico 

Científico da CAPES, redefine o Sistema Qualis – sistema eletrônico que avalia e 

classifica os periódicos científicos, a ser descrito com maior detalhe no capítulo 

periódico científico - Para Sandes-Guimarães (2013), o novo Sistema Qualis é uma 

forma de viabilizar a criação de novos periódicos científicos, assim, disseminando a 

produção científica. 

Ao analisar a área de Administração, principal objeto de estudo para este 

trabalho, denominado pela CAPES como: Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo, percebe-se o mesmo movimento de crescimento. No documento de área 
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referente a 2009
1
, consta que a área em questão contava com 105 programas de pós-

graduação distribuídos em 30 mestrados profissionais, 77 mestrados acadêmicos e 29 

doutorados. Em 2013, a área de Administração teve um aumento de 15,23% com um 

total de 121 programas distribuídos entre: 2
2
 doutorados; 38 mestrados acadêmicos e 

doutorados; 43 mestrados profissionais e 38
3
 mestrado acadêmico. Ainda o mesmo 

documento, referente a 2013, aponta a evolução dos periódicos científicos da área entre 

os anos de 2007 a 2010, neste período, houve um aumento de 380%, de 394 passou a 

1.503 revistas científicas. No segundo semestre de 2013, constata-se um novo aumento 

de 21,68%, apresentando um total de 1.829 periódicos científicos. 

Apesar do intenso crescimento, Mattos (2008) alega que é uma área nova, 

denominando-a “jovem comunidade acadêmica de Administração” tendo poucas 

revistas de tradição, com exceção a publicações como a RAE - Revista de 

Administração de Empresas, com mais de 45 anos de atuação e a RAUSP que tem mais 

de 30 anos de atuação. Mesmo sendo uma área jovem, a Administração contribui de 

forma significativa com o montante geral da publicação científica nacional. 

No entanto, o desafio da produção científica brasileira não se limita ao volume 

de artigos produzidos, ao contrário, conforme apresentado anteriormente, vem 

demonstrando constante crescimento. O maior problema encontrado pelos periódicos 

nacionais constitui-se na visibilidade internacional, ou seja, em seu impacto. Para 

Fiorin, quando se trata da prerrogativa produção científica “um dos critérios 

considerados mais relevantes é o grau de sua internacionalização. É a inserção global 

que indica a participação de um país na produção científica mundial” (FIORIN, 2007, p. 

264). Tal contexto pode ser traduzido pelos principais indicadores de citação, tais como: 

JCR  Journal Citation Reports e o H-scopus, além de serem considerados como 

indicadores de visibilidade, são vistos pela comunidade acadêmica como parâmetros de 

qualidade. Apesar de haver grande número de revistas indexadas em bases como a ISI – 

Institute of Scientific Information e Scopus, bases responsáveis por tais indicadores, o 

impacto da produção nacional é muito baixo (PACKER, 2011; ALISSON, 2012).  

Righetti (2013), ao referir-se ao baixo impacto da produção científica brasileira, 

compara o número de citações entre a revista britânica Nature e a revista Memórias do 

                                                           
1
 Documento elaborado pela CAPES que fornece as diretrizes de avaliação aos programas de pós-

graduação stricto-sensu para cada triênio. 
2
 Conforme documento de área, composto apenas pelo curso de doutorado. 

3
 Conforme documento de área, composto apenas pelo curso de mestrado acadêmico. 
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Instituto Oswaldo Cruz, periódico nacional que possui o maior número de citações. O 

primeiro recebe em média 36 citações por artigo, o segundo, recebe em média 2,15 

citações por artigo. Ao compararmos o desempenho das revistas nacionais com as 

revistas de países desenvolvidos, nos rankings de referências, observamos que o 

desempenho local fica aquém. 

O mesmo cenário de baixa visibilidade internacional também pode ser aplicado à 

área de Administração. Borba, Souza e Souza (2010) alegam que, ano após ano, o 

número de publicações em periódicos nacionais e internacionais cresce, entretanto, 

carece de inserção internacional e índices de citação. Ainda os mesmos autores 

argumentam que a área necessita de repensar questões relacionadas ao produtivismo e 

direcionar os seus esforços para a qualidade científica. 

Diante da análise exposta, desponta o cerne principal desta dissertação, que é 

entender, identificar e compreender as medidas e ações que as revistas vêm tomando 

para tornarem-se internacionalizadas.  

Para Mugnani (2013), “Figurar em bases internacionais não resulta 

necessariamente em impacto” (MUGNANI, 2013). Desse modo, entende-se que a 

internacionalização de uma revista acadêmica pode ser materializada por meio de dois 

aspectos. Primeiro refere-se à equipe que fornece contribuição para a editoração, tais 

como: conselho editorial, comitê científico, corpo de avaliadores ad hoc, editor e editor 

ajunto, ou seja, significa dizer que quanto maior for a diversidade entre “país e 

instituição” de seus afiliados, maior será o nível de internacionalização da revista. A 

mesma análise aplica-se aos autores. A multiplicidade na origem do país e da instituição 

amplia o nível de internacionalização da revista. A publicação de autores internacionais, 

tanto quanto a parceria entre estes e autores nacionais, elevam o seu nível de 

internacionalização. 

Outra forma de internacionalização é caracterizada por meio de parcerias 

estabelecidas com editoras especializadas em editoração científica. Essas editoras, 

também chamadas de publishers, possuem alto know-how, pois além de atuarem 

nacionalmente em diversas áreas do conhecimento, atuam internacionalmente, desse 

modo, favorecendo o intercâmbio de informações, trazendo ao país as práticas de 

editoração científicas e, consequentemente, viabilizando o processo de 

internacionalização da revisa acadêmica (TRZESNIAK, 2000). 

O entendimento que leva os periódicos ao contexto internacional torna-se 

essencial tendo em vista a pressão institucional exercida pela CAPES. A análise dos 
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“Critérios-Qualis”, documento que descreve os critérios de estratificação dos periódicos 

científicos (Anexo 1), pressupõe que, uma revista, para alcançar estratos mais elevados 

na classificação Web-qualis, deve possuir padrões internacionais , como por exemplo,  

indexadores ISI – Institute of Scientific Information e Scopus. 

Da mesma forma, existe também a pressão institucional aos PPGs – Programas 

de Pós-Graduação e aos docentes vinculados a esses programas (MATTOS, 2008; 

ROSA, 2008). Em busca da excelência na pontuação, os programas cada vez mais 

incentivam os docentes a publicarem seus trabalhos em periódicos classificados em 

altos estratos, estes, por sua vez, inseridos no contexto internacional. Desse modo, em 

virtude das pressões exercidas dentro do contexto da pós-graduação stricto-sensu no 

curso de Administração, as revistas com o objetivo de ter melhor visibilidade acadêmica 

e atrair as melhores publicações em parâmetro global precisam se internacionalizar. 

Face ao que foi exposto em relação ao ambiente institucional, a compreensão 

dos elementos que exercem pressão institucional, assim como o esclarecimento dos 

mecanismos que levam à inserção em uma rede, é possível identificar qual é o 

posicionamento assumido pela revista diante do quadro “Ambiente Institucional versus 

Inserção na Rede” apresentado na figura 1. Desse modo, o objetivo central dessa 

dissertação é entender como o ambiente institucional e as redes influenciam na 

internacionalização de uma revista acadêmica.  

 

            Figura 1: Percepção do Ambiente Institucional versus Inserção na Rede 

           Fonte: autora 

 

A partir da análise entre “ambiente institucional” e “inserção em rede”, 

configuram-se os principais objetivos deste trabalho:  
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 Entender como o processo de internacionalização da revista é 

influenciado pela percepção do corpo gerencial da revista acerca das 

pressões do ambiente institucional.  

 Entender como o processo de internacionalização da revista é 

influenciado pela inserção na rede de pares acadêmicos. 

 Entender como a percepção da pressão do ambiente institucional em 

conjunto com a inserção na rede influencia a internacionalização da 

revista. 

O pressuposto defendido nesta dissertação é o de que uma revista que é 

influenciada por uma forte pressão institucional e que está fortemente inserida na rede é 

uma revista mais propensa a se internacionalizar. 

 

As motivações que levam à realização deste estudo se configuram por algumas 

razões. Inicialmente vislumbra o levantamento realizado por Meneghini (2012), em que 

o autor compara a visibilidade internacional dos BRICs, que incluem China, Coréia do 

Sul, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, e, conclui que, entre esses, o Brasil é o menos 

internacionalizado. Países como China e Coreia do Sul estão à frente em termos de 

citação internacional. Entre os seis emergentes, o Brasil ficou à frente somente da 

África do Sul (ALISSON, 2013).  

Para reforçar tal constatação, Castro (2011) afirma que, entre os países da 

América Latina e dos BRIC, aqui considerando somente Brasil, Rússia, Índia e China, o 

Brasil é o país que possuí o maior impacto nacional, ou seja, os pesquisadores nacionais 

estão sendo citados pelos próprios periódicos nacionais. Para Meneghini (2012), “A 

decisão de países emergentes em adotar a estratégia de aumentar a publicação de 

periódicos nacionais tem a ver com outro fator: a dificuldade em superar barreiras para 

publicação em periódicos internacionais” (MENEGHINI, 2012, p. 436). As causas 

encontradas para transpor as barreiras internacionais podem ser explicadas pela 

limitação no número de artigos publicados em inglês. Para Koller (2009), apesar da 

recente reforma no idioma português, este é a minoria para a produção do conhecimento 

científico, prevalecendo o inglês como o idioma institucionalizado. Outro fator que 

contribui para dificultar a internacionalização da produção científica é a baixa 

colaboração entre os pesquisadores nacionais e internacionais. Alisson (2012) informa 

que grandes partes das revistas nacionais indexadas em bases internacionais publicam 

em torno de 85% dos artigos de autores locais. A colaboração internacional não 
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ultrapassa os 8%. O mesmo autor alega ainda que a publicação de pesquisadores 

estrangeiros como autores únicos ou em coautoria com brasileiros é um elemento que 

contribui para elevar o número de citações. 

O baixo impacto da publicação científica nacional vem refletindo nos rankings 

universitários que medem a qualidade das Instituições de Ensino Superior. Segundo 

Bibiano (2014), a consultoria britânica QS Quacquarelli Symonds, responsável pelo 

TopUniversities, divulgou a posição das universidades da América Latina. A 

Universidade de São Paulo – USP, que em 2013 ocupava o primeiro lugar, em 2014, 

passou a ocupar o segundo lugar, assumindo a posição do primeiro lugar a Universidade 

Católica do Chile – UC.  

Entre os vários critérios utilizados pela consultoria, um deles considera o 

número de publicações e citações vinculadas aos pesquisadores da instituição. A 

Universidade de São Paulo configura entre as instituições com o maior número de 

publicações, no entanto, perde para a Universidade Católica do Chile no requisito 

número de citações.  

Face às alegações aqui expostas, e considerando o crescente número de 

publicações na área de Administração, justifica-se o estudo sobre o processo de 

internacionalização das revistas acadêmicas, tendo em vista o entendimento do que tem 

sido realizado para superar as limitações encontradas e assim alcançar a inserção 

internacional.  

A metodologia desenvolvida para esta pesquisa, a ser descrita em detalhes no 

capítulo de metodologia, foi pautada na abordagem qualitativa definida por Meirinhos e 

Osório como sendo a forma de “estudar fenômenos com toda a sua complexidade em 

contexto natural” (MEIRINHOS e OSSÓRIO, 2010, p. 49). A justificativa pela escolha 

da abordagem decorre do fato de que a interpretação que o pesquisador faz dos dados 

possibilita que os aspectos subjetivos da pesquisa sejam direcionados para um 

aprofundamento do fenômeno. 

Entre as várias estratégias praticáveis/possíveis na abordagem qualitativa, o 

método “estudo de caso” foi selecionado tendo em vista que seu objetivo “é o 

entendimento da dinâmica presente dentro de um único ambiente” (EISENNHARDT, 

1989, p. 534). O estudo empírico foi realizado por meio de seis revistas acadêmicas, 

classificadas pelo WebQualis nos estratos B1 e B2 na área de conhecimento 

denominada pela Capes como Administração, Ciências Contábeis e Turismo. Das 

revistas selecionadas, três são do estrato B1 e as outras três do estrato B2. 
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Como ferramenta para coleta de dados foram aplicadas entrevistas em 

profundidade cujo roteiro foi elaborado pela própria autora, com base no referencial 

teórico pesquisado. As entrevistas foram realizadas com os editores das revistas, sendo 

três realizadas pessoalmente, duas via skype, e, uma, cujo roteiro foi preenchido e 

devolvido via correio eletrônico. 

Para o tratamento dos dados, recorreu-se à análise do conteúdo, procedimento o 

qual explora a análise sistemática de um grupo de mensagens, de forma que se possam 

fazer inferências de conhecimentos aos indicadores elaborados (BARDIN, 2002). 

Para alcançar os objetivos aqui propostos, este trabalho está configurado em 

cinco seções assim distribuídas: introdução; referencial teórico; abordagem 

metodológica; análise e discussão dos resultados e considerações finais. 

 O referencial teórico está composto inicialmente pela definição e função dos 

periódicos científicos. Nesse capítulo também é descrito o conceito dos indicadores 

bibliométricos e o papel da Capes como agência regulamentadora. 

Logo em seguida, é apresentado o referencial sobre os aspectos da 

internacionalização, segmentados pelas vertentes teóricas redes e institucionalismo. O 

quinto capítulo é a descrição do percurso metodológico escolhido. O sexto capítulo está 

composto pela análise e discussão dos resultados, e, finalizando o relatório, as 

considerações finais. Este tem por fim sinalizar as contribuições deste estudo e propor 

sugestões, tendo em vista os resultados desta investigação.  

Ao longo deste trabalho, os termos como revisa acadêmica, revista científica, 

periódicos científicos serão empregados com a mesma finalidade e significado. As 

referidas expressões serão entendidas, para este projeto, como sendo o meio pelo o qual 

o pesquisador viabiliza e divulga os resultados de sua pesquisa, seja recorrendo a artigo 

científico, resenha, entrevistas, revisão de literatura, ensaios ou qualquer outro recurso 

que objetiva o conhecimento científico. 
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2. Periódico Científico 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a definição do que é um periódico 

científico e sua principal função junto à comunidade acadêmica ou científica. Ao longo 

do capítulo, é demonstrada a forma como os periódicos se consolidaram por meio do 

conceito de gestão científica e gestão administrativa definida por Sandes-Guimarães 

(2013). 

Pretende-se também relatar o papel da Capes - Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - agência governamental responsável por 

regimentar e regular os PPGs – Programas de Pós-Gradução Stricto Sensu do país, bem 

como todo o sistema de classificação dos periódicos científicos.  

Por fim, apresentam-se os dois principais indexadores internacionais Thomson 

Scientific e Scopus, responsáveis pela emissão dos indicadores bibliométricos JCR e H-

index, respectivamente, índice que permite ao periódico científico maior inserção 

internacional. 

 

2.1 Breve histórico do Periódico Científico 

 

A história do periódico científico não é recente, remonta ao século XVII, em 

meio à revolução científica em que se encontrava a Europa, movimento o qual foi 

evidenciado pelas transformações radicais caracterizadas na forma de pensamento 

vigente e na fé das instituições religiosas. Dentro desse contexto, são criados os 

periócios precursores o Journal dês Sçavants e o Philosophical Transactions of the 

Royal Society.  

O primeiro surge na França em (janeiro de 1665), com o objetivo de publicar os 

eventos científicos ocorridos no próprio país, concentrando-se em catalogar os 

principais livros, publicar relatórios técnicos e científicos, novidades das ciências, artes 

e jurídicas. O segundo surge na Inglaterra (março de 1665) por meio da iniciativa da 

Royal Society. Os integrantes designados pela sociedade viajavam a outras regiões em 

busca de novos acontecimentos científicos, as informações coletadas eram registradas 

por meio de cartas e estas enviadas a outros membros da sociedade com a finalidade de 

promover o debate científico. Tendo em vista o grande volume de correspondências, o 



24 

 

secretário geral decidiu compilar as principais cartas e publicá-las com o objetivo de 

distribuí-las a toda comunidade. (VIEIRA, 2010; ALVES, 2010; BARRADAS, 2005). 

Santos (2010) destaca que o Philosophical Transactions of the Royal Society, à 

época, surge com as características, as quais ainda permanecem nos dias atuais, tais 

como: conselho editorial, papeis do editor, seleção dos trabalhos e avaliação dos 

manuscritos pelo conselho. 

No Brasil, segundo Freitas (2006), a primeira revista com intuito de veicular 

conteúdos científicos e literários foi a “As Variedades ou Ensaios de Literatura”, 

publicada na Bahia em 1812. A revista teve uma breve passagem no cenário nacional, 

com pouca relevância no contexto cultural e científico do país, sendo editada somente 

dois números.  

A revista “O Patriota” surgiu no mesmo período, no entanto, conseguiu alcançar 

maior relevância. Foi publicada entre os anos 1813 e 1814, e visava a divulgar 

conteúdos da mesma linha do Journal dês Sçavans, que transitavam desde botânica, 

passando por artes e agricultura até a temática hidráulica. 

No decorrer dos anos, os periódicos científicos passaram por algumas 

adaptações, entre elas, deixar de ter caráter informal no registro da ciência para assumir 

características formais (ALVES, 2010), a qual é estruturada e acatada por toda a 

comunidade acadêmica na atualidade. 

Desde o seu surgimento, o periódico científico assume um papel importante na 

comunidade científica, tendo como principal objetivo a disseminação da comunicação 

científica. É por meio desse “que o pesquisador expõe as suas ideias, garante a 

propriedade intelectual e submete à avaliação dos pares” (SANTOS, 2010, p. 39).  

 

2.2 Comunicação Científica 

 

Antes das considerações relativas à comunicação científica no âmbito dos 

periódicos científicos, faz-se necessário uma breve definição do que é linguagem e 

comunicação. Para Barbalho (2005), a linguagem assume um caráter simbólico pois 

“permite a codificação dos objetos em signos e símbolos que o ser humano interpreta 

para criar, recriar e criticar, desenvolvendo a sua capacidade de reflexão, constituída 

pela sua consciência racional” (BARBALHO, 2005, p. 123).  

A comunicação é uma atividade essencial e intrínseca ao ser humano, configura-

se em um mecanismo de integração e troca mútua, o que possibilita o compartilhamento 
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de modos de vida, experiências e comportamentos. Como qualquer fluxo informacional, 

está submetida a um conjunto de regras e convenções que possibilitam ao indivíduo 

expressar-se, tais regras podem ser descritas por “linguagem, expressões, códigos, etc” 

(BARBALHO, 2005; TARGINO, 2000, p. 10). 

A comunicação, ao ser emitida, pode conter vários elementos informacionais. 

Para Targino (2000), a informação no ambiente científico deve elevar-se além de um 

conjunto de dados, deve minimizar as incertezas, conduzir a compreensão e incutir 

significados, contudo, não pode ser confundida com o conhecimento. Para a autora “... o 

conhecimento é um corpo sistemático de informações adquiridas e organizadas, que 

permite ao individuo compreender a natureza. É através da compreensão que o ser 

humano transmuta informação em conhecimento” (TARGINO, 2000, p. 9).  

Remetendo a mesma autora, a informação somente se concretiza em 

conhecimento, quando se configura agente modificador e transformador da realidade, 

este direcionado ao social, público ou coletivo, adicionando-se a esse contexto o saber 

científico. 

 Para Le Codiac (1996) a informação assume importante papel na comunicação 

científica: além de ser elemento vital na produção científica, faz circular os elementos 

desvendados da pesquisa, promove a interação e o intercâmbio das informações entre 

toda a comunidade cientifica. 

 

“A informação é o sangue da ciência. Sem informação, a 

ciência não pode se desenvolver e viver. Sem informação a pesquisa 

seria inútil e não existiria conhecimento. Fluido precioso, 

continuamente produzido e renovado, a informação só interessa se 

circula, e, sobretudo se circula livremente. A atividade de pesquisa 

constitui, com efeito, a aplicação do raciocínio ao corpo de 

conhecimentos acumulados ao longo do tempo armazenados nas 

bibliotecas e centros de documentação” (LE CODIAC, 1996, p. 27).  

 

Para Meadows (1999), comunicar os resultados de pesquisa compõe o próprio 

âmago do conhecimento científico: “É tão vital quanto a própria pesquisa, pois a esta 

não cabe reivindicar com legitimidade este nome enquanto não houver sido analisada e 

aceita pelos pares. Isto exige, necessariamente, que seja comunicada”  (MEADOWS, 

1999, vii). 

Tanto a informação quanto a comunicação são partes inerentes ao processo de 

produção científica. A primeira sendo descrita como produto, ou seja, “que circula nesse 

processo, não apenas aquela utilizada pelos cientistas em suas pesquisas, mas também a 
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produzida e divulgada por eles” (OLIVEIRA, 2006, p. 19). A comunicação é 

considerada como um ato, pois proporciona a colaboração e interação entre os 

pesquisadores, visando ao intercâmbio de ideias (MUGNAINI, 2006; OLIVEIRA, 

2006). 

No contexto nacional, grande parte da produção científica é desenvolvida no 

âmbito acadêmico, desta forma, cabe ressaltar o papel que a comunidade acadêmica ou 

científica exerce nesse ambiente. Costa (2000) define tal comunidade como sendo 

“agrupamento de pares que compartilham um tópico do estudo, desenvolvem pesquisa e 

dominam um campo de conhecimento específico, em nível internacional” (COSTA, 

2000, p. 88). É por meio desse corpo social que são estabelecidos os critérios de 

comunicação científica, bem como a validação dos resultados de pesquisa e suas 

contribuições para o conhecimento científico, realizadas pelo principio da revisão pelos 

pares (TARGINO, 2000; LEITE e COSTA, 2007; SANTOS 2010).  

Do ponto de vista de Ziman (2000), as autoras Reis e Videira (2013) relatam que 

a construção da ciência é uma prática social, sendo que, ao exercê-la, é necessário o 

entendimento nos seguintes aspectos: “a forma como o experimento é realizado; onde é 

feito; por quem; com que objetivos; como são publicados os resultados; qual o impacto 

destes na comunidade científica; como os pares respondem a esses resultados” (REIS e 

VIDEIRA, 2013, p. 587). 

Para Targino (2000), o exercício da comunicação científica pode ser realizado 

por meio de dois canais, o formal e o informal. Ambos indispensáveis para o cientista, 

entretanto, são utilizados em momentos distintos. O pesquisador recorre ao canal 

informal no momento inicial do seu projeto de pesquisa, com o objetivo de averiguar se 

o projeto terá aderência junto à comunidade científica, caso contrário, existe a tendência 

de abandonar o projeto. Canais informais são caracterizados pela oralidade, são 

viabilizados por contatos interpessoais; aulas; participação em conferências; 

apresentação em congressos e simpósios.  

A comunicação formal, caracterizada pela comunicação escrita, é materializada 

por trabalhos acadêmicos como dissertações e teses; livros; artigos; relatórios técnicos. 

Os pesquisadores recorrem à comunicação formal em um estágio mais avançado da 

pesquisa, de modo que possam registrar e validar o estudo realizado (TARGINO, 2000; 

BARBALHO, 2005).  

Sendo o periódico científico um canal formal para a veiculação da produção 

científica, esse ganhou a condição “de canais preferenciais para a certificação do 
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conhecimento científico e para a comunicação autorizada da ciência e deu-lhe, ainda, a 

atribuição de confirmar a autoria da descoberta científica” (MUELLER, 2006, p. 27) 

 

2.3 Objetivo e definições do Periódico Científico 

 

Face ao conceito de comunicação científica e comunidade científica, Miranda e 

Pereira (1996) definem o periódico científico como veículo de comunicação do 

conhecimento, esse “cumpre funções de registro oficial público da informação mediante 

a reconstituição de um sistema de editor-avaliador e de um arquivo público - fonte para 

o saber científico” (MIRANDA e PEREIRA, 1996, p. 376). Adam e Marchiori (2005) o 

definem como um espaço nobre e recurso fundamental para registro e divulgação da 

produção intelectual, além de ser fonte importante para novas pesquisas. 

Barbalho (2005), ao definir periódico científico, considera-o como um canal de 

disseminação da ciência “publicado em períodos de tempo predefinidos, reunindo 

artigos de diversas autorias, e que apresentam rigor científico e metodológico” 

(BARBALHO, 2005, p. 128). A autora, ao referir-se a “período de tempo predefinido”, 

remete à ideia de que o periódico deve ser uma publicação com encadeamento numérico 

e cronológico e com regularidade na edição. 

Diante das definições expostas, pode-se inferir que um periódico científico, por 

meio do canal de comunicação formal, visa a contribuir para a circulação de 

informações e resultados de pesquisas de qualquer área do conhecimento. Além de 

serem considerados canais para o registro da ciência, Santos (2010) e Alves (2010) 

alertam para a responsabilidade dos periódicos no sentido de dar continuidade ao 

avanço e processo evolutivo do conhecimento.  

Santos (2010) descreve as principais funções atribuídas aos periódicos 

científicos: 

 

a) Preservação da memória do conhecimento: ao se constituir 

como instrumento para publicação e registro de novos resultados de 

pesquisas e reflexões, permitindo a leitura e as citações dos artigos por 

outros pesquisadores; 

b) Estabelecimento da prioridade intelectual: ou a prioridade 

da descoberta científica, ao conferir a autores o reconhecimento por 

ideias e resultados publicados; 

c) Estabelecimento da ciência “certificada”: isto é, da 

pesquisa que recebeu o aval da comunidade científica; 

d) Função social: com base no fato de que o periódico 

científico é uma instituição social que confere prestígio e 

reconhecimento a autores, a instituições, a editores e a avaliadores. 
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Essa função também desempenha um importante papel na definição e 

na legitimação de novos campos do conhecimento; 

e) Função educacional: pode ser vista sob dois ângulos 

distintos: o de atualização profissional e educação continuada de 

profissionais e pesquisadores; o de modelo das técnicas de publicação 

científica aos jovens pesquisadores; 

f) Canal de comunicação e de divulgação mais ampla da 

ciência: por meio de serviços de indexação e de bibliotecas. 

(SANTOS, 2010, p. 40). 

 

Segundo Miranda e Pereira (1996), para que as funções dos periódicos sejam 

viabilizadas, é necessário que estes se estabeleçam e se consolidem. Ainda os mesmos 

autores afirmam que, tal situação é concretizada por meio de uma comunidade científica 

e sua atividade de pesquisa. O alicerce do periódico está fundamentado também em 

critérios como: “afluência de artigos para publicação; existência de grupos que 

desempenham funções de edição, avaliação, publicação, disseminação e recuperação; da 

existência de mercado representado por uma comunidade de usuários que o legitimem; 

infraestrutura para distribuição, recuperação e acesso às informações” (SANTOS, 2010, 

p. 40). 

Além do que foi levantado por Miranda e Pereira (1996) e Santos (2010), no que 

diz respeito à consolidação dos periódicos, neste trabalho, visualiza-se também a 

questão da gestão das revistas científicas no sentido de potencializar o seu 

desenvolvimento e expansão. 

Sandes-Guimarães (2013) informa que a gestão dos periódicos científicos 

assume duas abordagens: a científica e a administrativa, conforme apresentado na figura 

2.  

 

Figura 2: Gestão científica e administrativa do periódico científico 

Fonte: Adaptado de Sandes-Guimarães (2013)  
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2.3.1 Gestão Científica 

 

Na perspectiva da gestão científica, a revista é composta por: conselho ou comitê 

científico, corpo editorial científico, consultores ad hoc e editor científico. Este grupo é 

responsável pela linha editorial adotada, bem como pela veiculação do conteúdo 

publicado. Mesmo diante desta visão macro de colaboração, cada membro contribui de 

forma muito específica, a saber: 

Conselho ou Comitê Científico – Conforme mencionado por Santos (2010), uma 

das funções da revista científica é a preservação da memória do conhecimento. Para 

Sandes-Guimarães (2013), uma forma de fazê-lo é por meio do comitê científico, este 

composto por “4 a 9 membros provenientes da instituição de retaguarda, outras 

instituições de pesquisas, das áreas que utilizam a informação publicada no periódico, 

outras pessoas que a entidade de retaguarda julgar conveniente e, por fim, o próprio 

editor científico da revista” (SANDES-GUIMARÃES, 2013, p. 18). 

Para Trzesniak (2009), o comitê em questão é o grupo que toma decisões 

coletivamente relacionadas a demandas como: política e escopo editorial; missão da 

revista; regulamento em que estabelece o número de seções, edições compostas por 

chamadas de trabalhos, normas de submissão, entre outros. 

Corpo Editorial Científico - Trzesniak (2009), ao explanar sobre corpo editorial 

científico, busca conceituá-lo com base na descrição da ABNT (2003, p. 2) “grupo de 

pessoas responsáveis pela seleção de textos a serem publicados, que se enquadrem na 

política editorial”. Para corroborar com a descrição de Trzesniak (2009), o Manual de 

Boas Práticas da Publicação Científica, publicado pela ANPAD - Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, traz as contribuições e funções desse 

grupo junto à revista, “é um colegiado necessariamente multi-institucional, integrado 

por especialistas uniformemente distribuídos em termos tanto científicos, cobrindo 

todas as áreas de conhecimento a que o periódico se dedicar, como geográficos, isto é, 

abrangendo regiões distintas do Brasil e de outros países. Diferentemente dos 

integrantes do Comitê de Política Editorial, os do Corpo Editorial Científico trabalham 

individualmente e têm envolvimento significativo com o conteúdo dos fascículos do 

periódico, preocupando-se com a uniformidade, continuidade, qualidade e rigor 

científico do que é publicado” (Boas Práticas da Publicação Científica: um manual para 

autores, revisores, editores e integrantes de Corpos Editoriais – ANPAD, 2010, p. 8) 
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Consultores Ad Hoc – Estes podendo ser denominados também como 

“consultores ou pareceristas”, têm a função de receber o manuscrito submetido à revista 

e elaborar um parecer em que mencione se o artigo foi aprovado, ou seja, publicá-lo 

conforme foi apresentado, se o artigo necessita de modificações ou se foi reprovado 

(STUMPF, 2005, p. 109). Em ambas as situações, o avaliador deve justificar 

amplamente o motivo, de forma que, o autor que submeteu o trabalho possa amplificá-

lo, assim, melhorando o manuscrito. Stumpf (2005) ressalta ainda dois aspectos em 

relação à avaliação realizada pelos consultores ad hoc: Ao escolher o avaliador, deve-se 

pesar o conhecimento que o pesquisador tem em relação à temática abordada, além da 

preservação do anonimato, tanto do avaliador quanto do autor. Ao preservar o double 

blind review, existe a liberdade em expressar as críticas, caso contrário, frente a essas 

críticas, o editor pode perder o controle da situação, caso haja contato entre autor e 

avaliador.  

Sandes-Guimarães (2013), por meio dos autores Kirschbaum e Mascarenhas 

(2009), ressalta a diferença no papel dos avaliadores entre as revistas estrangeiras e 

nacionais. Na primeira, os avaliadores atuam como consultores, no entanto, a decisão 

final entre aprovar ou reprovar o artigo é dada pelo editor. Já nas revistas brasileiras, os 

consultores ad hoc exercem grande influência, pois participam deliberadamente da 

decisão final “enquanto o artigo não se adequar as suas exigências, eles não serão 

publicados na revista” (KIRSCHBAUM; MASCARENHAS, 2009, p. 12)  

Editor Científico – Para Stumpf (2005) o editor “é a pessoa responsável pela 

revista e responde por ela em todas as instâncias” (STUMPF, 2005, p. 107). 

Completando essa noção de pessoa com a maior responsabilidade em uma revista, 

Trzesniak (2009) informa que além da responsabilidade em encarregar-se pela Política 

Editorial e o conteúdo publicado na revista, a ele é atribuída também a gestão 

administrativa da mesma, principalmente em publicações com estrutura pequenas. 

Ainda o mesmo autor evidencia a importância da participação de um gerente que possa 

assumir as responsabilidades administrativas.  

Existem outros aspectos inerentes à gestão científica que pertencem ao papel do 

editor. Peçanha (2006) destaca que um deles está relacionado ao processo ético da 

revista. Como é de sua responsabilidade garantir a integridade científica, cabe ao editor 

comprometer-se com: imparcialidade – em todo o processo de avaliação o editor deve 

garantir a sua imparcialidade e de todos envolvidos; confidencialidade – o editor deve 
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garantir o sigilo dos manuscritos sobre a sua responsabilidade, bem como o anonimato 

entre avaliador e autores.  

Goldenberg (2001) afirma que cabe ao editor a “manutenção da qualidade 

científica, literária e técnica da revista”. Complementando a ideia de confidencialidade 

proposta por (Peçanha 2006), o editor deve “garantir que todos os manuscritos 

submetidos para publicação sejam avaliadas de maneira confidencial, experiente, 

objetiva e sem preconceito, dentro de prazo razoável após a submissão”, avaliar a real 

contribuição entre autores e co-autores de forma que esses possam concordar 

formalmente com publicação do manuscrito,  evitando, assim, a divulgação de co-

autores sem o real consentimento. Em função das várias demandas por parte do editor, 

Trzesniak (2009) defende que as responsabilidades delegadas a este sejam 

compartilhadas entre assistente editorial, editor assistente e editor ajunto.  

Em relação à concepção de gestão científica da autora Sandes-Guimarães 

(2013), pode-se complementar a essa ideia a noção de práticas científicas, entendida 

como sendo a estrutura da revista definida como “um conjunto de aspectos formais que 

qualificam o periódico como científico” (ALVES, 2010, p. 56). Alves (2010) descreve 

essas práticas como sendo: 

Instruções aos autores – documento em que constam os procedimentos os quais 

os autores devem cumprir em relação ao formato e apresentação do manuscrito. Nesse 

tópico, entende-se também que a revista deve expor de forma clara e coesa a sua missão 

e escopo editorial, da mesma forma, deve apresentar os procedimentos de avaliação que 

dão suporte ao periódico. 

Periodicidade – é a frequência da produção científica, que dependerá da área do 

conhecimento em que o periódico atua. Lapido (2009), com base nos critérios da Scielo 

apresenta a frequência desejável para o ingresso nessa base: 

 

Área  mínima desejada 

Biológicas  Trimestral  Bimestral 

Agrarias e exatas Trimestral  Bimestral 

Humanas Semestral Quadrimestral 
                     Quadro 1: Periodicidade para o ingresso na Scielo 

                     Fonte: Lapido (2009) 

 

Normalização - A revista deve informar a norma a qual as publicações 

submetidas deverão obedecer. As normas existentes: ABNT - Associação Brasileira de 



32 

 

Normas Técnicas; APA - Publication Manual of the American Psychological 

Association; Vancouver - International Committee of Medical Editors – ICMJE. A 

padronização deste item influencia na avaliação para inclusão das bases indexadoras, 

que será discutida a diante. 

Sistema de avaliação por pares – A revista deve deixar público todo o processo 

de avaliação e aprovação de um artigo. Alves (2010) salienta a importância de o 

manuscrito ser avaliado no mínimo por dois pareceristas, entretanto, a autora chama a 

atenção informando que não há um número exato de avaliadores para um artigo, não é 

por meio de vários avaliadores que a qualidade da avaliação está garantida, por outro 

lado, se o manuscrito passar por vários pareceristas, pode prejudicar o tempo de 

resposta que deve ser dado ao autor. 

Regularidade - A partir da escolha da periodicidade, a revista deve manter a 

regularidade sem que haja atrasos. 

Expediente – A revista deve apresentar informações como o nome completo e a 

afiliação de todos os integrantes que pertencem ao corpo editorial: conselho ou comitê 

científico, corpo editorial científico, consultores ad hoc, equipe administrativa. 

 

2.3.2 Gestão Administrativa 

 

Na perspectiva da gestão administrativa, além dos processos gerenciais e 

financeiros, Sandes-Guimarães (2013) considera também como parte dessa categoria os 

aspectos relacionados à produção editorial, que são segmentados em: revisão dos 

manuscritos aprovados; tradução do texto para outro idioma; diagramação; impressão; 

distribuição e divulgação. Contudo, apesar da abrangência da proposta da autora, esse 

trabalho irá abordar somente os aspectos administrativos e financeiros.  

Conforme mencionado no tópico gestão científica, o editor é o principal 

responsável pela qualidade do material publicado, a ele são delegadas inúmeras 

diligências no exercício de sua função. Dias (2006) chama a atenção em relação ao 

papel do editor e a estrutura do periódico. A autora relata que, em estruturas de “grandes 

portes”, é possível organizar a revista conforme a proposta de Trzesniak (2009), em que 

há o compartilhamento de responsabilidade com os demais editores, sendo que nesses, 

há um número maior de recursos financeiros e físicos, entretanto, em periódicos 

menores, não há a mesma disponibilidade de recursos.  
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Grande parte das atividades ficam concentradas na figura do editor e, em 

inúmeras situações, a revista depende do trabalho voluntário e gratuito dos 

pesquisadores. Vale ressaltar que normalmente o cargo de editor é exercido por 

pesquisadores, acadêmicos ou cientistas que “dividem seu tempo entre o trabalho no 

veículo e a função acadêmica e raramente são remunerados por seu trabalho editorial” 

(DIAS, 2006, p. 80). 

Tendo em vista o grande número de demanda a que o editor tem que atender, 

Gomes (2010) sugere a existência do cargo de editor executivo ou gerente para 

responder a qualquer dimensão que não a científica na revista. 

Esse profissional não precisa ser necessariamente um pesquisador, no entanto, o 

cargo demanda conhecimento necessário para atuar no mercado editorial científico “... o 

editor executivo possui um nível de informação geral e estrutural do periódico, com 

amplos conhecimentos administrativos e técnicos. É importante, por exemplo, que ele 

entenda todas as etapas de editoração, mesmo que não esteja diretamente envolvido em 

sua execução...” (GOMES, 2010, p. 166).    

Quanto aos aspectos administrativos e financeiros, os quais Dias (2006) alega 

serem fundamentais para a produção científica de qualidade, a autora os descreve como 

sendo os processos de: “manutenção de instalações e equipamentos; a gerência 

financeira e o controle de fluxo de caixa e pagamentos; a proteção dos direitos sobre a 

propriedade intelectual e autoral” (DIAS, 2006, p. 88).  

 A preocupação com a infraestrutura também faz parte do contexto 

administrativo, recursos como: “espaço físico a ser utilizado, dos equipamentos e 

recursos tecnológicos prioritários – computadores de mesa, impressoras, scanners, 

softwares de edição de texto e de layout, navegador web, instalação de rede informática, 

contratação de servidor seguro para arquivamento e publicação de arquivos” 

(GRUSZYNSKI, GOLIN, CASTEDO, 2008, p. 11), são tidos como subsídios em todo 

o processo de editoração científica.  

O periódico científico, como qualquer outra atividade produtiva, necessita de 

insumos, recursos humanos, entre outros recursos já mencionados. Para que este 

conjunto de meios tenha uma lógica produtiva, é necessário que haja o seu 

financiamento.  

Targino e Garcia (2008) informam que desde a publicação do primeiro 

periódico, o Philosophical Transactions of the Royal Society, esses ficaram sob a 

responsabilidade de sociedades científicas e associações profissionais, tanto nos 
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requisitos de preparação quanto na difusão. Na história recente, tal atividade vem sendo 

desenvolvida também por centros de pesquisas e IES – Instituto de Ensino Superior. Em 

relação ao financiamento, tanto Barbalho (2005) quanto Targino e Garcia (2008) 

categorizam os periódicos científicos por editoras, “segundo os critérios editoriais” 

(BARBALHO, 2005, p. 130) e obedecendo aos objetivos institucionais aos quais a 

revista esta atrelada. 

Periódicos de editoras universitárias – responsáveis pela publicação de livros e 

periódicos, suas operações não visam propriamente o lucro. Exemplos dessa 

modalidade são: EDUSP editora da Universidade de São Paulo, as inúmeras editoras 

atreladas às PUCs - Pontifícias Universidades Católicas.  

Periódicos comerciais – periódicos editados por editoras que visam à 

lucratividade em suas operações. Exemplos desse tipo de editora: Elsevier; Sage 

Publicações. 

Periódicos de centros de pesquisas; sociedades científicas e associações 

profissionais – revistas publicadas sob a incumbência dessas instituições, como 

exemplo: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, Associação Brasileira de 

Engenharia de Produção, Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON). 

Periódicos de agências governamentais – periódicos editados por essas 

instâncias, por exemplo, IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Frente ao número de opções de financiamento para periódicos, Dias (2006) 

evidencia que, nas IES, não somente as editoras universitárias preparam a editoração 

das revistas científicas, mas também núcleos e departamentos vinculados a programas 

de pós-graduação assumem a coordenação do periódico e “Realizam eles mesmos a 

editoração das publicações, usam gráficas próprias ou contratadas e se encarregam de 

distribuir os exemplares” (DIAS, 2006, p. 63). 

Face à menção da autora Dias (2006), buscou-se identificar as categorias de 

periódicos, ou seja, o vínculo institucional das revistas que estão classificadas entre os 

estratos B1 e B2 no web qualis. Como o foco deste trabalho é investigar o processo de 

internacionalização das revistas do mesmo estrato, na área do curso de Administração, a 

escolha desse intervalo na categorização dos periódicos é justificada pelo objetivo de 

pesquisa. 

A identificação das categorias de periódicos não teve a pretensão de estabelecer 

hipóteses. Tendo em vista que foi realizada sem os parâmetros precisos quantitativos e 

qualitativos que validam uma pesquisa, o intuito aqui foi de ilustrar o panorama atual 
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dos periódicos brasileiros quanto ao seu financiamento. Mesmo sem o rigor 

quantitativo, o levantamento obedeceu a alguns critérios: desconsiderou revistas 

internacionais e também de outras áreas de conhecimento, como por exemplo, revistas 

da área de psicologia, sociologia, educação, saúde, entre outras. Mesmo na área de 

Administração, foi considerado revistas com as seguintes temáticas: Contabilidade, 

Economia, Relações Internacionais, Gestão, Finanças, Marketing, Estratégia, 

Organizações e Inovação. Entre os estratos B1 e B2 na área de Administração, há um 

total de 359 períodos, com os critérios estabelecidos, esse universo foi reduzido para 78 

periódicos, os quais estão listados no quadro 2, conforme a seguir: 

 

Vínculo Institucional Quantidade % 

IES - Instituição de Ensino Superior 66 85% 

Periódicos de centros de pesquisas;  

sociedades científicas e associações 

profissionais  12 15% 

Total 78   
        Quadro 2: Vinculo institucional das revistas no estrato B1 e B2 

        Fonte: autor com base no web qualis 2013 

   

As 78 revistas pertencem ao acesso aberto
4
, ou seja, disponibilizam todo o seu 

conteúdo de forma gratuita eletronicamente. Mesmo disponibilizando todo o seu 

conteúdo, 21 revistas mantêm a versão impressa, sendo que, em 13 revistas o acesso à 

versão impressa se dá por meio de assinatura ou compra de edições avulsas, 2 revistas 

são distribuídas gratuitamente e 6 não informaram a forma de adquirir a versão 

impressa. Do total das revistas que mantêm a versão impressa, 8 são vinculadas a 

centros de pesquisas, e 13 a IES.  

Os números apresentados no quadro 2 reafirmam o argumento da autora Dias 

(2006), sendo que, 85% dos periódicos do estrato B1 e B2 são editados por IES, isto 

significa dizer que todo o recurso financeiro da revista é oriundo da IES, salvo aquelas 

                                                           
4
 Segundo os autores Arellano, Ferreira e Caregnato (2005), a expressão acesso aberto pode ser definida 

como “disponibilização livre na Internet de literatura de caráter acadêmica ou científico, permitindo a 

qualquer pessoa ler, descarregar (download), copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar (links) 

o texto integral dos documentos” (ARELLANO, FERREIRA e CAREGNATO, 2005, p. 205). Sampaio e 

Serradas (2009) acrescentam a esse conceito, informando que o acesso aberto é um modelo que veio 

adicionar ao modelo tradicional existente na comunicação científica. Ainda os mesmo autores afirmam 

que o movimento de acesso aberto encontra respaldo nas seguintes declarações: Declaração de Budapeste 

– 2002; Declaração de Bethesda (2003), Declaração de Berlim (2003), Declaração de Salvador (2005), 

Declaração de Florianópolis (2006) e, por fim, a declaração de Cuba (2007).  
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que mantém a versão impressa e conseguem vender os seus títulos por meio de 

assinatura ou avulso, assim contribuindo para amenizar as despesas. As revistas que não 

contam com assinatura, até mesmo porque estão na condição de acesso aberto, 

dependem exclusivamente do orçamento que a IES disponibiliza, mostrando-se em 

muitas ocasiões insuficientes para manter todos os processos editoriais.  

Uma alternativa para contornar os problemas de financiamento que permeiam a 

revista é recorrer às agências de fomento, dentre as quais se destacam o CNPq - 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a FAPESP - 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.  

A primeira agência mantém o Programa de Apoio às Publicações Científicas, 

cujo objetivo é “apoiar os periódicos científicos brasileiros em todas as áreas do 

conhecimento, mantidos e editados por instituições ou sociedade científica brasileira no 

âmbito nacional, que contribua para elevar o nível de qualidade, forma e conteúdo das 

revistas nacionais” (BARBALHO, 2005, p. 142).  

Segundo Yamamoto e Costa (2009), a partir de 2007, o programa passou a ser 

oferecido em conjunto com a CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior, por meio de editais públicos para selecionar propostas de editoração. 

Para receber o financiamento, o periódico é submetido a um processo de avaliação em 

que são julgados critérios como: adequação ao edital no que diz respeito à: abrangência 

nacional e internacional tanto dos autores quanto do corpo editorial; periodicidade; 

possuir vínculo institucional com IES, associações ou institutos de pesquisa; adoção de 

uma política editorial e apresentação gráfica das revistas, entre outros critérios. 

(YAMAMOTO E COSTA, 2009).  

No edital de 2013, as revistas candidatas obrigatoriamente deveriam apresentar 

indexação em bases como: ISI (Thomson Co.), Scopus (da Elsevier), PubMed (US 

National Library of Medicine) ou Scielo, e estar classificada, no mínimo, com B2 no 

Web Qualis. (Edital CNPq/CAPES - N º 44/2013). A seguir será descrita a função dos 

indexadores e a importância que esses exercem no periódico científico. 

O programa da FAPES é mais restrito, oferece recursos financeiros às revistas 

científicas, no entanto, é uma atividade de “caráter excepcional e proporcional à 

contribuição dos pesquisadores do Estado de São Paulo” (BARBALHO, 2005, p. 143). 

Os critérios de seleção assemelham-se ao do CNPq, no entanto, a solicitação deve ser 

realizada a cada edição. 
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2.4 Indexadores – Indicadores JCR – Journal Citation Report; International 

Scientific Journal and Country Rank – Scimago e o H-index 

 

No contexto da área de conhecimento Ciência da Informação, indexação é 

definida como “o ato de representar o conteúdo de um documento a partir da atribuição 

de descritores. É essa atribuição de descritores que permite a recuperação eficiente do 

documento” (SAMPAIO e SABADINI, 2009, p. 104).   

A indexação é um serviço prestado pelas bases de dados que podem ser 

nacionais ou internacionais. Em função do crescimento do número de revistas, para o 

ingresso em tais bases, o periódico necessariamente passa por um processo de seleção e 

avaliação. Nesse sentido, Trzesniak (2012) menciona que admissão nessas bases é a 

superação dos critérios técnicos-normativos, a esses critérios, pode-se traçar um paralelo 

ao que foi descrito no tópico anterior em relação à gestão e práticas científicas. Outro 

recurso utilizado pelas bases de dados indexadoras ao selecionar os periódicos, é o 

potencial de citação ou o fator de impacto. Essa ação é realizada por meio de estudos 

bibliométricos
5
, sendo definida por Araújo (2006) como “técnica quantitativa e 

estatística de medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento 

científico, surge no início do século, como sintoma da necessidade do estudo e da 

avaliação das atividades de produção e comunicação científica. Desenvolve-se 

inicialmente a partir da elaboração de leis empíricas sobre o comportamento da 

literatura” (ARAÚJO, 2006, p. 12).  

Sampaio e Sabadini (2009) declaram que a filiação aos indexadores de 

notoriedade pode ser traduzida a um “sonho” para todo editor científico (p.104), pois, 

além de superar as normas técnicas-normativas, o editor pode deparar-se com 

dificuldades relacionadas ao preconceito e protecionismo velado por parte dessas bases, 

bem como a falta de verbas para manter os critérios de qualidade da revista que são 

fundamentais para o ingresso nessas bases.  

Superados os problemas descritos, a indexação significa “o reconhecimento da 

qualidade do periódico científico, possibilitando maior visualização dos autores e 

disseminação dos conteúdos” (BARBALHO, 2005, p. 146).  Sobre a premissa de que 

uma revista indexada é uma revista de qualidade, Packer (2011) e Trzesniak (2012) 

                                                           
5
 No campo da teoria da informação, a bibliometria desenvolveu-se a partir de três leis empíricas, entre 

elas, destacam-se: Lotka (1926), Bradford (1934) e Zipf (1949).  
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acrescentam que pertencer aos indicadores bibliométricos, além de conduzir à 

visibilidade, conduz também ao prestigio do periódico.  

 

...é essencial para que os periódicos e a pesquisa que 

comunicam integrem de modo sistemático a memória e os fluxos de 

informação científica e sejam, portanto, habilitados a participar dos 

processos de recuperação e avaliação de informação científica. Essa 

capacidade diferenciada que a indexação concede aos periódicos é 

conhecida também como “visibilidade”. Serve como referência de 

prestígio e qualidade para os periódicos e da pesquisa que comunicam, 

e constituem uma das pedras angulares da comunicação científica. 

(PACKER, 2011, p. 31) 

 

Ao descrever a geopolítica no campo científico Goulart e Carvalho (2008), 

apontam a existência da temática centro-periferia, o que significa dizer que, existem 

países como os anglo-saxões que são centrais na produção científica e, por sua 

legitimidade, consegue impor “seus interesses, seus valores, sua visão do seu mundo e 

do mundo dos outros” (GOULART E CARVALHO, 2008, p. 839). 

Diante do relatado dos autores Goulart e Carvalho (2008), permite-se aqui traçar 

um paralelo com os indexadores que emitem os indicadores bibliométricos. Para Packer 

(2011), os principais indexadores multidisciplinares estão atrelados a: Thomson 

Scientific e Scopus, bases os quais o autor relata serem as mais relevantes no cenário da 

editoração científica, em virtude de emitirem referências bibliométricas (JCR - Journal 

Citations Reports e o International Scientific Journal and Country Rank - Scimago, 

respectivamente)  

Trzesniak (2012) faz alusão a essas bases como sendo centrais, justificando que 

áreas do conhecimento descritas como hard sciences são reféns desses indexadores. Na 

área das ciências humanas e sociais, não há o aprisionamento, no entanto, a mesma vem 

tornando-se refém ao submeter-se voluntariamente.  

Corroborando a ideia de centralidade, Coura e Willcox (2003) evidenciam que 

assuntos de interesse local, como por exemplo, temas associados a áreas de Saúde 

Pública e Medicina Tropical, não são publicados em revistas indexadas na ISI, pois não 

são considerados como ciência universal (caso de cóleras em comunidades indígenas 

brasileiras). O autor questiona se por ser um problema local e não haver interesse por 

parte das publicações internacionais, o assunto deve deixar de ser pesquisado. 

Face à importância no cenário editorial científico, cabe a descrição de cada 

indexador. 
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2.4.1 Thomson Scientific e o Indicador Bibliométrico FI – Fator de Impacto 

 

O FI - Fator de Impacto foi criado em 1955, pelo cientista Eugene Garfield 

fundador da ISI - Institute of Scientific Information
6
.  Ao ser criado, inicialmente, foi 

utilizado como mecanismo para medir a qualidade dos periódicos que ingressavam no 

SCI – Science Citation Index. (THOMAZ, ASSAD e MOREIRA, 2011). A partir de 

então, o indicador bibliométrico em questão passou a ser uma ferramenta para medir a 

produtividade dos pesquisadores. Desta forma, “governos e agências de fomento de 

diversos países passaram a utilizar o FI como instrumento de decisão para alocação de 

recursos aos pesquisadores” (RUIZ, GRECO e BRAILE, 2009), tornando-se, assim, um 

recurso para decisão da política científica do país. 

No Brasil, agências de fomento, como a CAPES e o CNPq, adotam o FI como 

critério para classificar a produtividade do pesquisador, a fim de que possa selecioná-lo 

para o financiamento de pesquisas considerando o seu mérito e o da instituição. No 

contexto das revistas científicas, o FI serve como norteador para a CAPES, no sentido 

de classificar as revistas com os maiores índices, nos estratos mais altos. Além das 

agências de fomento, o FI é utilizado por bibliotecas como referência para selecionar e 

gerenciar títulos de interesse científico. Para os editores científicos, serve como medida 

para atrair a publicação dos melhores pesquisadores e a captação de recursos 

financeiros. (STREHL, 2005) 

O cálculo do índice FI para determinado ano é elaborado conforme o quadro 3: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Barbalho (2005) define a ISI - Institute of Scientific Information como “empresa e editora de bases de 

dados, que busca suprir as demandas informacionais da comunidade científica nos diferentes campos do 

saber, mantendo o mais abrangente registro bibliográfico em formato eletrônico e multidisciplinar de 

informações científicas do mundo” (BARBALHO, 2005, p. 148). Criada em 1958 por Eugene Garfield, 

em 1992, foi adquirida pela Thomson Scientific & Healthcare, passando a ser denominada Thomson ISI, 

mais recentemente mudou o nome para Thomson Scientific. Em 2008, a empresa passa por um processo 

de fusão com a Thomson Reuters, mantendo o seu principal produto: Web of Science e o JCR - Journal 

Citation Reports. 
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Ano de Publicação Artigos Publicados Número de Citações 

em 2009 

2007 670 11.420 

2008 607 7.500 

2007 + 2008 1.277 18.920 

Fator de Impacto: 18.920/1.277=14.816 

     Quadro 3: Cálculo do Fator de Impacto para o periódico Circulation em 2009 

     Fonte: Adaptado de Thomaz, Assad e Moreira, 2011 

 

Conforme a tabela acima, o FI é determinado em função do número de citações: 

no numerador consta o total de citações realizadas no corrente ano, a itens relacionados 

a esse periódico, dentro do período dos dois últimos dois anos. No denominar, consta o 

número total de artigos publicados pela revista nos dois últimos anos. 

Atualmente toda coleção da Thomson Scientific (Science Citation Index 

Enpanded, Arts e Humanities e Social Sciences Citatin Index) está centrada no Web of 

Science. O Fator de Impacto dos periódicos indexados a essas coleções são publicados 

anualmente pelo JCR - Journal Citation Reports desde 1975. 

No âmbito da comunidade científica, tanto nacional como internacional, o FI é 

considerado como ferramenta para avaliar a qualidade científica do periódico, apesar de 

sua hegemonia, é um indicador que apresenta enviesamento em seu cálculo por diversos 

fatores. Thomas, Assad e Moreira (2011) explicam que um desses fatores pode ser 

provado pela área de conhecimento. Se o campo possui um ritmo acelerado em relação 

ao conhecimento, como no caso das ciências exatas e biológicas, o artigo passa a ser 

citado logo após a sua publicação. Como o FI é publicado anualmente e incide sobre as 

citações realizadas dentro de dois anos, periódicos dessas áreas acabam sendo 

favorecidos. 

No sentido do não favorecimento, de modo a afetar negativamente, Cortelli 

(2011) cita como exemplo o campo da matemática “a maioria das citações ocorre além 

do período de dois anos”, o autor complementa a ideia argumentando que, no banco de 

dados Math Reviews Citation, 90% das citações são realizadas fora desta lacuna de dois 

anos (CORTELLI, 2011). 

Outro ponto levantado pelos autores Thomas, Assad e Moreira (2011) diz 

respeito aos artigos de revisão, esses, por contemplarem toda a literatura do campo, 

acabam sendo referenciados com maior frequência. Reforçando a ideia de viés que esse 

tipo de artigo provoca, Corelli (2011) informa que, em 2008, a revista Science publicou 



41 

 

em seu editorial uma crítica ao FI, declarando ser recurso inconsistente e possível de 

manipulação, uma vez que revistas podem aumentar o número de artigos de revisão, em 

detrimento dos artigos originais (CORELLI, 2011). 

Outra variável que influencia o fator de impacto é o idioma em que o artigo é 

publicado, para Sandes-Guimarães (2013), revistas que não publicam em inglês 

resultam em baixo Fator de Impacto, tendo em vista que o “inglês é, realmente, a língua 

universal utilizada na comunicação científica” (FIORIN, 2007, p. 269). Dada a 

limitação do idioma, países em desenvolvimento têm baixa representatividade em bases 

como a Thomson Scientific, desta forma, oferecem uma realidade parcial de toda ciência 

que é produzida no país. 

Mesmo apresentando limitações, o Fator de Impacto é considerado como critério 

de qualificação na produção científica, sem que dele sejam dissociadas as restrições 

descritas. Por este motivo, são criados novos indicadores bibliométricos com a proposta 

de amenizar tal enviesamento, conforme descrito a seguir. 

 

2.4.2 Base de dados Scopus: Indicadores SJR e H-Index 

 

A Scopus é uma base de dados multidisciplinar, lançada em 2004 pela editora 

Elsevier, o seu indicador bibliometrico International Scientific Journal and Country 

Rank – Scimago é conhecido também como SJR, surgiu dada a parceria entre as 

empresas Elsevier Publishing e o grupo de pesquisa Scimago.  

Em relação ao método de cálculo, para Louzada-Junior e Freitas (2011), o fator 

de FI do SJR, chamado de H-index, é semelhante ao ISI-JCR, diferenciando-se somente 

na extensão de período, abrangendo três anos. Outras diferenças agregadas ao seu 

cálculo consistem em: 

Utilização do recurso PAGE Ranck - Semelhante ao utilizado pelo Google, 

recurso que, segundo Magalhães (s/d), é um logorítimo de busca do Google para ajudar 

a determinar a relevância de uma página de acordo com o número de acessos que é 

referenciada em outros sites, pois, ao fazer inferências em outras páginas, o recurso faz 

a interpretação do link atribuindo voto e valor a esta página. As páginas mais 

importantes são aquelas com mais votos, essas, por sua vez, por meio da quantidade de 

acesso, ajudam a tornar outras importantes. Este recurso a SJR adaptou para as 

publicações acadêmicas. 
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Combinação entre quantidade e qualidade – Segundo Pereira et al (2008), os 

pesos às citações serão atribuídos com base nas revistas que as emitiram, ou seja, serão 

consideradas aquelas emitidas pelos periódicos mais importantes do que as emitidas 

pelos menos importantes. O conceito de “Importante” para os autores é algo recursivo: 

as revistas mais importantes são aquelas que recebem citações de outras importantes. 

Limitação da autocitação – O indicador SJR limita a 33% a autocitação, 

diminuindo, assim, a artificialidade e o alto valor das citações. 

Outro indicador bibliométrico, disponibilizado pela base Scopus em seu banco 

de dados e utilizado pela CAPES como critério para classificar as revistas nos estratos 

mais elevados é o indicador H-index. 

O índice H, ou, H-index, como é mais conhecido, foi elaborado por Jorge E. 

Hirsch em 2005. Inicialmente foi criado como medida qualitativa para avaliar os 

trabalhos dos pesquisadores vinculados à área de física. Atualmente, o indicador ganhou 

adeptos de outras áreas de conhecimento, tendo em vista que é uma ferramenta que alia 

produtividade, aqui entendida como sendo “quantidade de publicações”, e também o 

”impacto” associado às citações (THOMAZ, ASSAD, MOREIRA, 2011; COSTA, 

FERNÁNDEZ-LLIMÓS, LOPES, 2011). 

Conforme Bran, Glanzel e Schubert (2006), o indicador propõe-se a medir o 

impacto dos pesquisadores e, por ser uma ferramenta robusta, é “insensível a um 

excesso de artigos que não são citados, da mesma maneira, a vários trabalhos altamente 

citados” (livre tradução) os autores recomendam também a sua utilização para medir o 

impacto dos periódicos.  

O cálculo do H-index é definido pelo número de artigos publicados pelo 

pesquisador, sendo que, o número de citações do pesquisador deve ser igual ou maior ao 

número de artigos publicados. Por exemplo, se um pesquisador tem o H-index igual a 

cinco, significar dizer que o pesquisador publicou cinco artigos que tiveram o mesmo 

número de citações ou maior a esse número. Na tabela 1, é ilustrada a relação entre o 

número de publicações e citações de um determinado autor. 
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Publicações do autor "X" 

  artigo 1 17 citações 

artigo 2 16 citações 

artigo 3 14 citações 

artigo 4 10 citações 

artigo 5 5 citações 

artigo 6 3 citações 

artigo 7 2 citações 

  H-index do autor "X" = 5 
Tabela 1:  Ilustração do H-index 

Fonte: Adaptado THOMAZ, ASSAD, MOREIRA, 2011 

 

O acesso ao Índice-H se dá eletronicamente por meio de assinatura a bases como 

Thomson Scientific e Scopus, outra forma de acessá-lo é mediante ao sítio do Google 

Scholar.  

Da mesma forma que o FI apresenta limitações e é submetido às críticas da 

comunidade acadêmica, igualmente ocorre com o H-Index. Dentre as várias críticas 

recebidas, Costa, Silva e Soriano (2012) informam que uma das fragilidades do H-Index 

consiste em não diferenciar a longevidade da carreira, ou seja, discernir os 

pesquisadores atuantes daqueles que não o são ou até mesmo aposentados. Os mesmos 

autores ainda sinalizam que o índice não faz a distinção entre os trabalhos significativos 

que moldaram o pensamento científico no passado, e aqueles que ainda delineiam a 

produção científica. 

Outra fragilidade apontada por Costa, Fernández-Llimós, Lopes, 2011, diz 

respeito às autocitações. Os autores argumentam que, se provocado de forma 

desmesurada, o índice sofrerá enviesamento a favor dos próprios autores. Apesar das 

críticas, é um indicador bibliométrico recomendável, tendo em vista que a sua 

composição não fica restrita a: número total de publicações; citações; citações por artigo 

ou artigos mais citados (FERNÁNDEZ-LLIMÓS, LOPES, 2011).  

Tanto o Fator de Impacto como o H-index apresentam fatores positivos e 

negativos na mensuração da produção científica e, em função disso, são alvos de crítica 

e debate por parte da comunidade científica. Apesar de toda discussão em torno desses, 

são instrumentos institucionalizados e legitimados pelas agências de fomento como a 

Capes, de forma a delinear toda a política científica do país.  

 

2.5 CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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A CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior foi 

criada pelo Decreto nº 29.741 de 11 de julho de 1951, inicialmente com a denominação 

de Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ao longo dos 

anos passou por várias reestruturações, nos dias atuais, é reconhecida como agência 

executiva vinculada ao Ministério da Educação e Cultura. (Brasil, Portal CAPES)  

Em sua home page, são descritas as principais linhas de ação, as quais se 

desdobram em: i) avaliação da pós-graduação stricto sensu; ii) acesso e divulgação da 

produção científica; iii) investimentos na formação de recursos de alto nível no país e 

exterior e iv) promoção da cooperação científica internacional. Em relação ao critério de 

avaliação Santos (2010), destaca que a CAPES atua com três grandes propósitos, entre 

eles: “buscar os padrões de excelência para as áreas, contribuindo para a melhoria e o 

aperfeiçoamento de cursos e programas; estabelecer critérios para o credenciamento de 

cursos de mestrado e doutorado junto ao Ministério da Educação (MEC); fornecer 

informações para embasar a formulação de políticas para a pós-graduação e 

dimensionar as ações de fomento por parte dessa e de outras agências públicas que 

apoiam as atividades de pesquisa no país”. (SANTOS, 2010, p. 50). 

Face aos objetivos de avaliação da CAPES, Correia, Alvarenga e Garcia (2011) 

informam que os cursos do stricto sensu são acompanhados anualmente e avaliados por 

uma comissão de representantes da respectiva área de conhecimento, designado pelo 

Conselho Superior da Capes a cada três anos. Após todo o processo de avaliação, as 

notas são divulgadas e podem variar entre 1 a 7. Os conceitos 1 e 2 são associados a 

péssimos e ruins e podem levar ao descredenciamento do programa. Notas 3, 4 e 5 

equivalem respectivamente a regular, bom e muito bom. Notas 6 e 7 correspondem às 

notas máximas e são atribuídas aos cursos que apresentam excelência em nível de 

internacionalização (NASCIMENTO, SALVÁ, 2013).  

A nota atribuída aos PPG – Programas de Pós-Graduação é composta por um 

conjunto de critérios estabelecidos pelo CTC – Comitê Técnico e Científico, o qual é 

formado por diretores da CAPES e também por acadêmicos vinculados à área de 

conhecimento. No documento de área do curso de Administração referente a 2013, a 

ficha de avaliação para o triênio 2010-2012 estabelece os quesitos e o peso 

correspondente a cada item, conforme descrito a seguir: I - Proposta do Programa: sem 

atribuição de peso; II – Corpo Docente – 20%; III - Corpo Discente, Teses e 

Dissertações – 35%; IV - Produção Intelectual – 35%; V – Inserção Social – 10%.  
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Observa-se que o quesito Produção Intelectual está entre os mais representativos, 

correspondendo a 35% do total dos critérios da avaliação. Para Nascimento (2009), os 

PPG acabam priorizando os critérios com maior peso, por refletirem na pontuação final 

dos programas. Ainda ao que se refere à pontuação, o autor  menciona que, apesar de a 

CAPES realizar uma avaliação global dos PPG, o desempenho individual do professor 

torna-se fator crucial, “é avaliado quando calculado os indicadores de desempenho 

(número médio de pontos, por ano, por docente permanente)” (NASCIMENTO, 2009, 

p. 2). Nos critérios da CAPES, o professor permanente vinculado ao PPG deve totalizar 

no triênio 150 pontos, por esse motivo, a produtividade do professor torna-se 

fundamental para o desempenho do programa.  

Os docentes acumulam pontos por meio da produção bibliográfica qualificada, 

que pode ser configurada mediante a publicação de artigos em periódicos que constem 

na lista Qualis; publicação de livros ou capítulos de livros e produção técnica, podendo 

ser consultoria ou assessoria técnica, desenvolvimento de produtos ou processos 

técnicos, entre outros. Neste trabalho, como o enfoque é o periódico científico, será 

dada ênfase ao processo de pontuação desse seguimento. 

O Qualis-Periódico é um conjunto de procedimentos utilizado pela CAPES para 

classificar a produção bibliográfica dos cursos stricto sensu. Tal recurso foi criado tendo 

em vista a necessidade específica de avaliação no quesito “Produção Intelectual” dos 

cursos em questão (Brasil, Portal Capes).  

Segundo Santos (2010), igualmente ao que ocorre aos PPG, o processo de 

avaliação dos periódicos é conduzido pelo comitê de área e realizado por meio de 

informações referentes à produção e atividades acadêmicas disponibilizadas pelo 

próprio programa. A classificação dos veículos é elaborada conforme os parâmetros 

estabelecidos pelo próprio comitê de área. Face ao processo de avaliação, Santos (2010) 

descreve o Qualis-Periódico como sendo “lista de veículo de comunicação utilizado 

para divulgação da produção intelectual dos programas de pós-graduação stricto sensu” 

(SANTOS, 2010, p. 51). 

Vale ressaltar que o comitê de área deve adaptar o processo avaliativo à estrutura 

estabelecida pelo CTC – Conselho Técnico-Científico da Educação Superior. Este 

estabelece que os indicativos de qualidade devem ser compostos por oito estratos, em 

ordem decrescente, a saber:  A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso 

zero. Outra medida é evitar o grande número de revistas em estratos mais elevados 

“periódicos classificados como A1 deve ser menor que o número de periódicos 
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classificados como A2; A1+A2 deve representar no máximo 25% do total de periódicos 

qualificados na área, e a soma dos periódicos em A, A2 e B1 não ultrapassar a 50% do 

total de periódicos qualificados na área” (BRASIL, 2013). O não povoamento nos 

estratos mais altos é uma deliberação que visa a prestigiar os veículos que apresentem 

maior nível de excelência e diferencial qualitativo. (BRASIL, 2008). 

O padrão de critério utilizado para classificar os periódicos da área de 

Administração no triênio 2010-2012 foi o mesmo utilizado no triênio anterior. 

Conforme o quadro 4, são descritos esses critérios e a pontuação corresponde ao estrato.  

 

Estrato Pontos Critério 

A1 100 

Índice H da Base Scopus (H-Scopus) > 20 ou  Fator de Impacto no 

Journal of Citation Reports (JCR) > 1,0, o que for mais favorável ao 

periódico. 

A2 80 

4 < H-Scopus ≤ 20 ou 0,2 < JCR ≤ 1,0, o que for mais favorável ao 

periódico. 

B1 60 

Atender aos critérios do estrato B2; ● Ter mais de 5 anos; ● 0< H-

Scopus ≤ 4 ou 0 ≤ JCR ≤ 0,2, o que for mais favorável ao periódico; ou; 

● Estar na Scielo ou Redalyc; ou, ● Ser periódico de uma das seguintes 

editoras: Sage; Elsevier; Emerald; Springer; Inderscience; Pergamo; 

Wiley e Routledge. 

B2 50 

Atender aos critérios para se enquadrar no estrato B3; e, ● Informar 

sobre os trâmites de aprovação; ● Apresentar a legenda bibliográfica da 

revista em cada artigo; ● Ter conselho diversificado; ● Editor chefe não 

é autor; ● Informação sobre os trâmites de avaliação;  ● Ter mais de 

três anos; ● Ter pelo menos 1 indexador (Scopus, Ebsco, Doaj, Gale, 

Clase, Hapi, Icap, IBSS). 

B3 30 

Atender aos critérios para se enquadrar no estrato B4 e atender aos 6 

critérios seguintes: ● Missão / Foco; ● Informa o nome e afiliação do 

editor; ● Informa o nome e afiliação dos membros do comitê editorial; 

● Divulga anualmente a nomita dos revisores; ● Mínimo de dois 

números por ano;  ● Informa dados completos dos artigos; ● Endereço 

de pelo menos um dos autores 

B4 20 

Atender aos critérios para se enquadrar no estrato B5; ● Ter revisão por 

pares; ● Edições atualizadas; ● Normas de submissão. 

B5 10 Ter ISSN; ● Ter periodicidade definida. 
Quadro 4: Critérios de estratificação dos periódicos da área de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo – 2013 

Fonte: Adaptado – Documento de Áreas (BRASIL, 2013) 

 

Observa-se que, para as revistas serem classificadas nos estratos mais elevados, 

devem necessariamente possuir indicadores bibliométricos Fator de Impacto (JCR) e ou 

Índice-H da base Scopus. Isso significa dizer que, para ser bem classificado, o veículo 
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deve estar inserido no contexto internacional. O mesmo ocorre com a totalização de 

pontuação, as revistas classificadas nesses estratos são as que mais atribuem pontos à 

produção bibliográfica do docente. O professor consegue totalizar 150 pontos 

independente do estrato do periódico. 

Conforme sinalizado na introdução deste trabalho, o número de periódicos na 

área de administração vem crescendo constantemente, entre os anos de 2007 a 2010, 

houve um crescimento de 380%, de 394 passou a 1503 periódicos na área. Em 2013, 

constata-se novamente um aumento de 21,68%, apresentando um total de 1.829 

periódicos científicos (BRASIL, 2013).  

Face ao crescente número de revistas, da mesma forma, a restrição estabelecida 

pelo CTC – Comitê Técnico e Científico, é natural que critérios discriminadores como o 

JRC e o H-Scopos sejam aplicados para avaliar e selecionar os periódicos (SANDES-

GUIMARÃES, DINIZ, 2013). Revistas que apresentam tais indicadores são aquelas 

mais internacionalizadas, tal constatação vai ao encontro das diretrizes promulgadas 

pela coordenação da área de Administração, Contábeis e Turismo, que visam à 

internacionalização da pesquisa nacional. 

Conforme mencionado anteriormente, até o último triênio 2010-2012, não havia 

uma configuração específica para totalizar os 150 pontos, que poderiam ser somados 

independentemente do periódico em que o artigo fora publicado. Em palestra proferida 

por BRITO, DE LUCA e TEIXEIRA (2013), coordenadores do comitê da área de 

Administração, com o objetivo de informar sobre as novas perspectivas de avaliação 

dos PPG para o triênio 2013-2015, informam também sobre as alterações no quesito 

Produções Intelectuais.  

O professor continuará a somar os 150 pontos, entretanto, foi criada uma 

segunda métrica que irá definir a pontuação do docente. A regra para o próximo triênio 

é a de valorizar as três melhores produções, de modo que, se o professor publicar 

somente em revistas B5, ficará com 30 pontos; ao passo que, se publicar somente em 

revistas A1, ficará com 300 pontos. Para atingir os 150 pontos, o acadêmico deverá 

publicar, no mínimo, em 3 revistas classificadas como B2. Tal medida deve-se a dois 

fatores – primeiro: premência de diferenciar os programas por meio de publicações; 

segundo: induzir a qualidade das produções científicas direcionando-as aos periódicos 

que emitem indicadores de qualidade. Tal medida visa a reforçar a postura adotada pela 

Coordenação da área de Administração, mencionada anteriormente, que é a 

internacionalização da pesquisa nacional. 
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Com esse novo critério, fica o desafio para as revistas brasileiras da área de 

Administração, que é o próprio processo de internacionalização, só assim conseguirá 

captar as melhores publicações, logo, alcançando um dos seus objetivos: tornar-se 

perene, para a preservação da memória do conhecimento. 

 

Neste capítulo, identificou-se que a principal função do periódico científico é 

tornar-se um veículo de comunicação científica de modo que o mesmo possa propiciar 

aos pesquisadores a circulação de informações, bem como, resultados de pesquisas 

independentemente da área do conhecimento. A revista científica assume o papel 

também de ser um canal para o registro da ciência, permitindo e garantindo o avanço e o 

processo evolutivo do conhecimento. No entanto, para que o registro desse 

conhecimento possa ser perpétuo, é necessário que haja, para a revista, visibilidade, que 

pode ser materializada por meio dos indexadores.  

No presente capítulo são apresentados somente os indexadores internacionais, 

devido ao fato de proporcionarem aos periódicos o ingresso no estrato A do web qualis. 

Vale ressaltar que revistas classificadas nesse estrato tornam-se mais atrativas aos 

pesquisadores, dessa forma, recebendo melhores publicações. Primeiro porque 

possibilita maior pontuação, segundo, porque proporciona ao pesquisador respaldo junto 

à comunidade acadêmica. 

Sendo assim, o alcance por tais indexadores internacionais pelas revistas 

brasileiras torna-se um verdadeiro “sonho”, conforme defendido por Sampaio e 

Sabadini (2009), pois além de supereram as regras relativas a técnicas e normativas, é 

necessário superar também o preconceito velado que há por parte dessas bases em 

relação às revistas da América Latina.   
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3. Ambiente de Redes 

 

Neste capítulo será apresentado o conceito de redes e sua forma de 

internacionalização por meio dos networks. Inicialmente será exposto o contexto em 

que  surgiu a perspectiva de rede para, em seguida, aprofundar sobre a temática na visão 

dos seguintes autores: Kwasnika (2006), que  considera  o tema em questão como sendo 

conjunto de relações intra e inter-organizacional; e Nakano (2006), que descreve as 

redes como uma forma constante de busca entre inovação e conhecimento.  

A internacionalização por meio das networks é pautada nos trabalhos seminais 

de Johanson & Vahle (2009) e Johanson e Mattsson (1988).  

 

3.1 Teoria de Redes 

 

A Teoria de Redes, por sua dinamicidade, tem sido aplicada em diversas áreas 

do conhecimento, tais como as ciências naturais por meio da biologia, servindo-se dos 

estudos dos ecossistemas e, na medicina, por meio dos estudos dos neurônios e das 

redes venais. Já nas ciências sociais, o seu emprego passa pela antropologia, psicologia 

e sociologia com foco nos estudos sobre as interações humanas (KWASNICKA, 2006). 

Dentro da perspectiva da teoria organizacional, os aspectos da Teoria de Rede 

passam a ser considerados a partir das abordagens “Sistêmica” e “Contingencial”. 

Segundo Kwasnicka (2006), o surgimento das duas abordagens no contexto 

organizacional rompe com a estrutura que até então era defendida pelos teóricos 

organizacionais.  Essa ruptura é consolidada a partir do momento em que os acadêmicos 

passam a considerar o ambiente externo dentro do âmbito organizacional. Tanto a 

abordagem sistêmica quanto a abordagem contingencial versam sobre a interação e 

integração entre o ambiente interno organizacional e o ambiente externo que a envolve 

(BARBOSA, 2002) 

A teoria sistêmica fundamentou-se nos sistemas biológicos definidos como 

sendo “um organismo vivo não é mera aglomeração de elementos. Um organismo é um 

sistema aberto que se mantém constantemente no mesmo estado, porém, a matéria e a 

energia que o integram se renovam constantemente” (KWASNICKA, 2006, p. 27). A 

partir desta definição, a abordagem sistêmica propõe às organizações a existência de um 

conjunto de elementos interdependentes interagindo com o seu meio ambiente para 

formar um todo organizado. Dessa forma, Kwasnicka (2006) informa que as empresas 



50 

 

inseridas em um âmbito de rede podem ser divididas em três subsistemas, conforme os 

seguintes tópicos: 

 Redes Intraorganizacionais – Todo o subsistema interno ligado à 

organização. Seus departamentos e setores são conectados de forma que satisfaça a sua 

complexidade. 

 Redes de Negócios Interorganizacionais – Relacionadas ao subsistema do 

ambiente micro da organização. Compostas por empresas parceiras e setores internos da 

empresa. 

 Ambiente macro – Definição próxima ao que Barbosa (2002) descreve 

como sendo o ambiente externo: clientes, competidores, órgãos reguladores, governo, 

políticas externas e elementos essenciais a uma rede. 

 

Na Abordagem Contingencial, Kast e Rosenzweig (1985) alegam que esta visão 

procura entender as relações dentro e dentre os subsistemas, bem como entre as 

organizações e seus ambientes internos e externos. Kwasnicka (2006) relata que a 

abordagem contingencial vai além da abordagem sistêmica que proporciona somente a 

integração entre as relações internas e externas. A abordagem contingencial vai além da 

interação entre os ambientes, viabilizando um conjunto de elementos em que 

organização possa adaptar-se frente às turbulências apresentadas pelo ambiente. As duas 

abordagens fornecem subsídios para o surgimento da Teoria de Redes. 

 

3.1.1 Conceito de Redes de Negócios  

 

Kwasnicka (2006), ao comparar a Teoria de Rede de Negócios com o próprio 

objeto “rede”, contextualiza o termo explicando que “(...) os fios e as malhas dão a 

forma básica da rede, e que os fios podem corresponder às linhas ou às relações entre 

atores e organizações, os quais representariam as malhas e os nós” (KWASNICKA, 

2006, p. 29) 

Transpondo o exemplo da autora para o circuito organizacional, toda a 

complexidade e identificação dos elementos que compõem uma rede podem ser 

apontadas na figura 3. 
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Figura 3: Teia de aranha, malha, nós ou rede de pesca 

Fonte: KWASNICKA, 2006, p. 28 

 

 

Na figura 3, é apresentada a interação entre a rede intra-organizacional e rede 

inter-organizacional. Vale ressaltar que na teoria sistêmica já se faz uso de tais termos 

para classificar o ambiente em que a empresa está inserida. 

 A rede intra-organizacional, composta pelos relacionamentos internos da 

organização, leva em consideração as ações intrínsecas à organização, tais como, 

objetivos, estratégia, cadeia de valor, estrutura organizacional, recursos físicos e 

humanos. A rede inter-organizacional é constituída por todos os elementos externos à 

organização, caracterizada basicamente por duas dimensões: a quantidade e a 

diversidade de elementos que a empresa foco tem que lidar (fornecedor, parceiros, 

clientes, globalização, governo, etc.) tal diversidade poderá levar os relacionamentos a 

um certo grau de complexibilidade; a ação independente que esses elementos externos 

possuem, podendo influenciar na tomada de decisão e nos percursos da empresa foco. 

Para materializar o conceito de Redes de Negócios, entre os vários autores 

pesquisados por Kwasnicka (2006), a autora conclui que redes de negócios são:  

 

“Estruturas dinâmicas, virtuais e flexíveis de produção e vendas de bens e 

serviços e de geração de novas tecnologias. Baseiam-se na interdependência de seus 

parceiros, que constroem conjuntos sinérgicos, cuja força resultante é sempre maior que 

a soma das forças de seus componentes, com a vantagem de esses não perderem suas 

identidades e características individuais” (KWASNICKA, 2006, p. 31). 
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O que favorece o surgimento de redes segundo Kwasnicka (2006) é o ambiente 

no qual as empresas estão inseridas - competitivos e instáveis tipicamente oriundos de 

economias capitalistas e altamente globalizadas. Verifica-se que a formação em “redes” 

torna-se um recurso essencial, tendo em vista o caráter colaborativo que estas parcerias 

assumem, substituindo desta maneira a percepção competitiva entre as organizações. 

Constata-se que nesses contextos de turbulência, cada vez mais a complexidade das 

funções organizacionais tendem a aumentar, face a essas circunstâncias. A autora 

argumenta que as organizações têm a necessidade de estabelecer alianças e parcerias, 

em consequência, a articulação externa proporcionará à empresa uma ação estratégica 

que pode ser descrita como sendo a avaliação das oportunidades e ameaças inerentes ao 

seu setor de atuação. A avaliação de oportunidades e ameaças tem por fim delinear as 

tomadas de decisões futuras da organização. 

Dependendo dos objetivos da empresa, organizar-se-ão  em formatos de redes 

diferentes, sendo a cultura social do país um grande influenciador no formato dessas 

redes. Em economias orientais, a concepção de redes, em determinadas ocasiões, é 

marcada por grupos familiares, em que basicamente controlam o cerne da economia em 

seus países, por meio de holding, também de propriedade familiar sobre o qual o 

governo tem grande controle. Em economias capitalistas caracterizadas pela 

competição, o formato de redes pode ser categorizado da seguinte forma: 

Rede de fornecedores – produz insumo para fornecimento, que podem ser: 

capital, matéria prima e serviços. 

Rede de produtos – soma de iniciativas entre as empresas para a produção, em 

que se visualiza a diminuição dos custos e o aumento da competitividade. 

Rede de clientes – voltados à logística e distribuição de produtos. 

Cooperação Tecnológica – aquisição e desenvolvimento de novas tecnologias 

para compartilhamento entre os participantes da rede. 

Conforme mencionado anteriormente, as empresas organizar-se-ão em rede 

conforme os seus objetivos, entretanto, Kwasnicka (2006) ressalta que, independente da 

forma como organizem, as organizações sempre estarão em conexão. Segundo a autora 

“A consolidação das empresas em rede vai ocorrer, ainda que isso represente abrir mão 

de determinados procedimentos – como a transferência da atividade a um parceiro pela 

terceirização – ou desenvolver o que já foi feito de forma a contribuir com alguma 

tecnologia inovadora, para se estabelecer uma base de troca entre os parceiros de rede” 
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(KWASNICKA, 2006, p. 35). Nesse sentido, os estabelecimentos das redes ocorrem, 

porque proporcionam às organizações a redução de custos e ganhos com economias em 

escala, possibilitando, portanto, o aumento da produtividade e do lucro. 

Ao analisarmos o ambiente das revistas acadêmicas sob a ótica de Kwasnicka 

(2006), identificam-se claramente os relacionamentos intra-organizacional e inter-

organizacional que permeiam o periódico. O primeiro configura-se pelos 

relacionamentos internos que levam contato com a biblioteca da própria instituição; 

departamento de tecnologia da informação; editor e assistentes editoriais; ou seja, todo 

tipo de relacionamento que moverá a revista para publicar uma edição.  

Os relacionamentos inter-organizacionais podem ser divididos em dois grupos: o 

primeiro está relacionado ao ambiente externo no qual a revista está inserida, o mesmo é 

regido pelo CAPES e entendido neste trabalho como elemento que exerce pressão 

institucional no periódico. O entendimento e a configuração de tal ambiente serão 

detalhados no terceiro capítulo deste trabalho. O segundo grupo vinculado aos 

relacionamentos externos está associado a  vários elementos, dentre eles: autores, estes 

sendo um dos principais fornecedores de matéria prima à revista, em que se visualiza o 

produto de sua pesquisa por meio de artigo e  assumindo também o papel de leitor; 

grupo de pareceristas; comitê técnico e científico; revisores de textos; tradutores; em 

caso de revistas impressas, estúdio de diagramação e gráficas que fornecessem serviços 

de impressão e por último os publishers. Considera-se ainda a esse grupo de 

relacionamentos bases de dados intitulados como indexadores, tais como Scielo, ISI-

Thompson, DOAJ, entre outros; e por último associações como a ABEC – Associação 

Brasileira de Editoração Científica, que atuam no sentido de apoiar a editoração 

científica por meio de palestras e de conferências, disseminando o conhecimento.  

Em paralelo à teia de relacionamento de Swasnicka (2006), a figura 4 propõe a 

teia de relacionamento para uma revista acadêmica. 
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Figura 4: Teia de relacionamentos - Revistas Acadêmicas. 

Fonte: elaborado pela autora e adaptado Kwasnicka (2006) 

 

Outro autor que contribui para análise das redes de negócios, cuja colaboração se 

visualiza no contexto das revistas acadêmicas, é Nakano (2005). Ao contrário de 

Kwasnicka (2006), que atribui às redes horizontalidade entre a cadeia de fornecimento e 

a rede de distribuição, Nakano (2005) atribui às redes dinamicidade, pois não fica 

restrito ao conjunto de clientes e fornecedores, e sim agrega fatores como conhecimento 

e inovação.  

Segundo o autor, rede interempresarial é definida como sendo “formas de 

organização da atividade econômica através de ações de coordenação entre as empresas, 

baseadas ou não em contratos” (NAKANO, 2005, p. 55). A explicação de Nakano para 

o surgimento da cooperação empresarial, neste trabalho entendida também como sendo 

rede de negócios, é a busca constante por inovação e conhecimento. Ademais, um dos 

objetivos centrais que o autor defende no estabelecimento de redes é justamente a 

transferência de conhecimento que pode ser feita por meio da reciprocidade entre as 

organizações. Empresas que permitem o fluxo de pessoas, informações e materiais estão 

à frente daquelas que não as permitem, tais ações viabilizam a atualização e o 

desenvolvimento em relação ao setor no qual atuam. 

Apesar de ser almejada, a transferência de conhecimento não é um processo 

fácil. Há elementos que impedem o seu fluxo, impossibilitando aos membros da rede o 

acesso à informação e atualização. Diante deste problema, Nakano (2006) propõe a 

categorização de três fatores que impedem o fluxo do conhecimento assim impedindo a 

conexão entre os integrantes. A compreensão de tais fatores é justificada pelo autor 
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como sendo uma forma de melhorar a gestão e a integração entre os participantes da 

rede. Os fatores encontrados podem ser divididos entre: conhecimento; organização, 

este subdividido em três fatores: recursos de rede; estrutura de redes e competência 

administrativa. 

 

3.1.2 Conhecimento 

 

Na literatura acadêmica, encontram-se várias definições em relação à temática 

conhecimento organizacional, dentre elas, observa-se o processo de aprendizagem 

influenciando o conhecimento organizacional. “O processo de aprendizagem 

organizacional pode ser estimulado e investigar como o conhecimento organizacional 

pode ser administrado para atender às suas necessidades estratégicas, disseminado e 

aplicado por todos como uma ferramenta para o sucesso da empresa” (FLEURY e 

OLIVEIRA JR., 2002, p. 138). O conhecimento também é visto como a aplicação no 

processo produtivo da organização “(...) capacidade que a empresa tem de criar 

conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e 

sistemas” (NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 7). Diante das várias definições sobre o 

conceito conhecimento organizacionais, Nakano (2005), ao defini-lo, tem em vista a 

transferência de conhecimento entre as organizações e, ao classificá-lo, o autor 

configura o conhecimento em três dimensões conforme apresentado na quadro 5. 

 

Dimensão Palavra-Chave Fator de Influência 

simples x complexo Volume volume de informações a ser transferido 

independente x sistêmico Pacote 

transmissão de um conhecimento isolado 

ou de um pacote de conhecimentos 

tácito x explicito Canal vetor (veículo portador) do conhecimento 

Quadro 5: Eixos e fatores para transmissão do conhecimento 

Fonte: NAKANO, 2005, p. 58 

 

Dimensão simples x complexo – refere-se ao volume das informações a serem 

transmitidas - quanto maior for a quantidade, maior será a sua complexidade. O 

contrário também é verdadeiro, quanto menor for o volume, menor será a 

complexidade, portanto o conhecimento está vinculado ao volume ou quantidade dele. 

Dimensão independente x sistêmico - está relacionada ao tipo de conhecimento 

que demanda outros conhecimentos prévios. O conhecimento independente é aquele em 
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que a empresa recebe sem a obrigatoriedade de pré-requisitos para outros 

conhecimentos; o sistêmico, necessita de conhecimentos prévios para ser compreendido 

completamente. A esta dimensão, associa-se se o conhecimento pode ser transferido de 

forma independente e isolada, ou por meio de um conjunto de conhecimentos aqui 

entendidos como pacote. Dimensão tácito x explícito – conhecimento tácito é aquele 

que “não pode ser traduzido em palavras ou símbolos” (NAKANO, 2005, p. 58), o que 

corresponde dizer que é um conhecimento subentendido ou implícito. Na organização, 

constata-se este conhecimento muitas vezes pelas interações pessoais, como por 

exemplo, reuniões periódicas e ligações. O conhecimento explícito é aquele 

materializado por meio de codificação e armazenamento e a sua transmissão pode ser 

feita a qualquer momento devido a sua disponibilidade, que poderá ser feita por meio de 

documentos, manuais e planilhas, assim associados ao canal ou meio para transmissão 

do conhecimento. 

Ao analisar as dimensões que são mais eficientes para a transmissão de 

conhecimento, Nakano (2005) conclui que: “a transmissão de conhecimento terá o 

aspecto de rapidez caso o conhecimento tenha a combinação simples (devido ao baixo 

volume) e independente (não depender de outro conhecimento)”. A transmissão por 

meio de canais que exigem interação, no caso o tácito, são os mais ricos, pois 

transmitem uma série de informações simultaneamente. Conhecimentos complexos, 

sistêmicos e tácitos são mais difíceis de transferir, porém, ao serem transferidos, serão 

mais aderentes e em maior magnitude. 

Ao transpormos o conceito de “conhecimento” defendido por Nakano no âmbito 

das revistas acadêmicas, identificamos que estas podem ser classificadas da seguinte 

forma: 

Simples – baixo volume de informação a ser transmitido. Não há complexidade 

na transmissão. 

Independente – o receptor não requer conhecimento especifico para receber 

informações. 

Explicita – por ser normatizada, resulta em um conhecimento explícito 

disponível a qualquer pessoa que tentar acessá-la. 

Dessa forma, os fatores de conhecimentos nos quais a revista foi categorizada 

viabilizam o processo de transferência das informações. 

 

3.1.3 Organização 
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Nakano (2005) informa que o segundo fator está relacionado aos problemas 

inerentes à própria organização e os divide em três blocos: recursos de rede; estrutura de 

e competência administrativa. 

 

3.1.4 Recursos de rede 

 

Para uma organização integrar-se a um sistema de rede, inicialmente,  precisa 

conhecer os seus parceiros no que diz respeito as suas competências e necessidades, em 

seguida, tomar ciência das suas próprias capacidades e insuficiências, pois estar em uma 

rede de colaboração significa obter recursos de seus parceiros, bem como poder 

propiciar os mesmos a eles.  

As informações em relação aos parceiros podem ser obtidas por meio dos 

contatos externos que os integrantes da organização possuem. Esses contatos podem 

estar distribuídos de diversas formas, como por exemplo, fornecedores, clientes, 

sindicatos, pares de outras organizações, parecerias anteriores, entre outros. A toda essa 

estrutura de contatos e relacionamentos, Nakano (2005) denomina como sendo recurso 

de redes e a compara ao capital social do indivíduo. Entende-se por capital social, a 

estrutura de relacionamentos pessoais que proporciona ao indivíduo oportunidades e 

alternativas para auxiliá-lo em diversos aspectos de sua vida (NAKANO, 2005). O 

mesmo raciocínio é aplicado às organizações: quanto maior for o seu recurso de redes, 

maior será a possibilidade de acesso às informações e oportunidades. Por esse motivo,  

faz-se importante o conhecimento das necessidades dos parceiros e os da própria 

organização, o capital social permite identificar a necessidade dos pares, e, igualmente, 

divulgar as premências da empresa. Sendo assim, os recursos de redes afetam 

diretamente o fluxo de conhecimento. 

 

3.1.5 Estrutura de Rede 

 

Em relação à estrutura Nakano (2005) informa que os relacionamentos em rede 

podem ser divididos em dois seguimentos:  

 Relações diretas - Aquelas nas quais a organização interage diretamente 

com outra organização, considerando o ponto de vista da empresa foco.  
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 Relações indiretas - Aquelas nas quais a empresa interage por meio de 

intermediário de suas relações diretas. A figura 5 exemplifica o formato dos dois tipos 

de relacionamento. 

 

 

                              Figura 5: Relações diretas e indiretas 

                              Fonte: NAKANO, 2005, p. 61 (adaptado) 

 

Conforme ilustrado, as relações diretas da empresa foco, no caso empresa A, 

possui relações diretas com as empresas B e C. Esses tipos de relacionamentos são 

caracterizados pela troca direta e fluxos rápidos de conhecimento. Por outro lado, exige 

da empresa A maiores esforços administrativos para que as demandas de reciprocidade 

sejam atendidas. 

As relações indiretas da empresa A são compostas pelas empresas D, E, F e G. 

Por existir intermediários, as relações podem ficar mais lentas, levando à perda da 

eficácia na comunicação. Entretanto, as relações indiretas permitem acesso às 

informações sem que haja um esforço administrativo, ou seja, comprometimento nas 

relações e nos custos. 

Tanta a relação direta quanto a indireta possuem vantagens e desvantagens. A 

primeira possibilita relações fortes, sólidas e em menor quantidade, porém, sendo 

necessário tempo e investimento para construí-las. Relação indireta possibilita o acesso 

a um número maior de informações sem o esforço de custos adicionais, porém, correndo 

o risco de haver ruídos e atrasos na comunicação.    
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Nakano (2005), ao fazer um paralelo entre a estrutura de relações e os tipos de 

conhecimento, informa que as ligações diretas e indiretas suportam as três dimensões do 

conhecimento. Relacionamentos diretos suportam com maior facilidade o conhecimento 

tácito e complexo, caracterizados pela dificuldade na transmissão, porém, quando 

ocorrem, trazem significância a todos envolvida. O conhecimento simples e 

independente é viabilizado em relações indiretas, pois, neste tipo de relacionamento o 

canal de transmissão não suporta grandes volumes e complexidade. 

Visualiza-se nitidamente tanto a questão dos recursos da rede quanto a estrutura 

de redes no contexto das revistas acadêmicas. Todo o contato realizado para formação 

ou ampliação do expediente, seja este para o conselho editorial, comitê científico ou 

grupo de pareceristas, ou até mesmo para publicação de artigo, é feito com base no 

capital social dos integrantes da revista. Em diversas ocasiões todo o capital social da 

revista está centrado na figura do editor, que geralmente é um acadêmico vinculado ao 

programa de pós, com todas as obrigações que o programa exige de um docente. Por ser 

um profissional vinculado à academia, em convive em constantes congressos nacionais 

e internacionais, participação em eventos e palestras, grupos de pesquisa, docência, etc., 

o capital social sempre tende a ser ampliado e revertido para atuação na revista. Em 

função dos recursos de rede, que estão centrados nos integrantes da revista, grande parte 

da estrutura da rede é composta por relações diretas, não havendo a necessidade de 

intermediários para convidar um autor, um parecerista, ou qualquer outro integrante.  

A última observação que Nakano (2005) faz em relação à transferência de 

conhecimento diz respeito à confiança. Em determinadas ocasiões, as redes estão 

sujeitas a comportamentos oportunistas, que são caracterizados pelo ingresso de 

integrantes que retiram todo o proveito que a rede pode proporcionar sem oferecer a 

contrapartida. Esse tipo de comportamento prejudica o fluxo de conhecimento e 

desestabiliza a confiança entre os membros. Pode-se evitar tal situação mediante os 

próprios recursos de rede, pois neles encontram-se informações sobre o potencial do 

ingressante no que diz respeito ao seu comportamento anterior. Outra maneira de evitar 

o comportamento oportunista é por meio da estrutura da rede. O investimento em 

relacionamentos próximos proporciona o estabelecimento da confiança, permitindo a 

troca de informações detalhadas entre integrantes que pertencem ao ciclo. 

 

3.2 Abordagens da internacionalização pela ótica das Redes 
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Dentre as várias teorias existentes sobre o processo de internacionalização (tanto 

o modelo de Uppsala quanto a Teorias de Networks) são considerados pela literatura 

como abordagens comportamentais. Essas abordagens deixam de ter enfoque 

econômico para dar ênfase nas questões relacionadas ao comportamento organizacional. 

Para Björkaman e Forsgren (2000), um dos antecedentes teóricos dos modelos em 

questão são os trabalhos de Penrose (1959), Cyert e March (1992). Os autores informam 

que Penrose (1959) proporcionou uma teoria de conhecimento e mudança intrínseca às 

organizações que podem ser aplicadas aos requisitos das operações internacionais. 

Complementando esse ponto de vista, Dib (2008) informa que os trabalhos de Cyert e 

March (1992) propõem a combinação entre a Teoria da Firma e a Teorias das 

Organizações, resultando, assim, em uma visão comportamental que consiste no 

gradualismo, conhecimento e experiência (CARNEIRO e DIB; 2007).  

 Iniciou-se pelo modelo de Uppsala tendo em vista a justificativa de que network 

“é considerado uma evolução natural do pensamento da Escola Nórdica” (HEMAIS e 

HILAL; 2003, p. 113). Ao longo do tempo, o modelo de Uppsala sofreu várias críticas 

por parte dos pesquisadores, conforme será visto adiante.  A inserção da Teoria de 

Redes ao modelo, segundo Resende (2002), é uma forma de estender a capacidade de 

explicação do modelo por meio dos relacionamentos intra e inter-organizacionais. 

  

3.3 Modelo de Uppsala 

 

Um dos pressupostos do modelo de Uppsala é a saturação do mercado doméstico 

(HEMAIS e HILAL; 2005), ou seja, quando não é possível o desenvolvimento de novos 

negócios no mercado interno. A visão de expansão geográfica por meio da 

internacionalização seria a solução para novos empreendimentos. 

Johanson e Vahlne (1977) apoiam-se nos trabalhos de Cyert e March, assumindo 

esses paradigmas como base para a formulação do modelo de estágios para 

internacionalização. Inicialmente, os pesquisadores Johanson e Vahlne observaram que 

a internacionalização de uma empresa passa por dois processos: cadeia de 

estabelecimento e distância psíquica.  

A primeira forma de internacionalização consiste no envolvimento da empresa 

com esse novo mercado, ou seja, a relação se dá por meio do conhecimento e da 

experiência ao longo do tempo. No modelo de Uppsala, quanto maior for a segurança 
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por parte dos tomadores de decisão, maior será o comprometimento financeiro com esse 

mercado. 

Johanson e Vahlne (1977) destacam que a cadeia de estabelecimento é gradual, 

sendo realizada por estágios, entre eles, exportação irregular; exportação por meio de 

representantes; unidade de vendas e estabelecimento de subsidiária. Como apontado por 

Resende (2002), este ciclo não é estático. Há empresas que, por disponibilizarem 

recursos financeiros ou até mesmo por meio de sua rede de relacionamento, que  será 

discutido posteriormente, podem ter acesso ao mercado internacional, eliminando, 

assim, as etapas estabelecidas nesse modelo.  

A segunda característica observada no processo de internacionalização foi 

denominada pelos pesquisadores Johanson e Vahlne como distância psíquica. As 

empresas, ao internacionalizarem-se, enfrentam as incertezas inerentes aos resultados 

nesse novo mercado. Isso faz com que elas busquem mercados em que as diferenças 

percebidas entre valores, práticas gerencias e educação do país (RESENDE; 2002) 

sejam as menores possíveis. A empresa, ao buscar mercados culturalmente mais 

próximos, potencializa sua experiência e conhecimento nesse âmbito, reduzindo, assim, 

as incertezas.  

Dentre as premissas básicas em que o modelo de Uppsala trabalha, ressaltam-se: 

falta de conhecimento no mercado internacional; processo de aprendizagem e 

experiência no mercado hospedeiro, investimento gradual, tanto em recursos financeiros 

quanto nas operações. Johanson e Vahlne (1977) propuseram um modelo no qual a 

dinâmica funciona conforme figura 6. 

 

 

Figura 6: Mecanismos Básicos de Internacionalização – Estado e Aspecto de Mudança. 

Fonte: Johanson & Vahle (1977) 
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O conhecimento e o comprometimento com o mercado pertencem ao “Estado” 

do modelo. O comprometimento pode ser entendido como aplicação de recursos 

financeiros no mercado internacional; e o conhecimento do mercado pode ser 

classificado como sendo o conhecimento objetivo versus conhecimento experiencial e, 

também, conhecimento genérico versus conhecimento específico.  

No que se refere aos “Aspectos da Mudança”, as decisões de compromisso  

dizem respeito às decisões de investimentos financeiros que já ocorreram no passado, 

ou seja, aplicação de recursos que já foram testadas, com o intuito de minimizar os 

riscos.  

As atividades atuais referem-se às operações realizadas no mercado 

internacional que, segundo Resende (2002), constituem a principal fonte de 

conhecimento para a empresa. 

Johanson e Vahlne (1977) explicam que a interação entre “Estado” e “Aspectos 

de Mudança” consiste no seguinte ciclo: a aplicação de recursos financeiros no mercado 

internacional determinará o grau de conhecimento que a empresa deterá, 

consequentemente, o grau de experiência obtido neste mercado fará com que esteja apta 

a novos investimentos. 

 

3.4 Críticas ao modelo Uppsala 

 

Ao longo do tempo, o modelo de Uppsala sofreu várias críticas por parte dos 

pesquisadores interessados por internacionalização, entre elas, destaca-se a que diz 

respeito à validade do modelo. Johanson e Vahlne (1990) argumentam que a pesquisa 

realizada em 1977 fora elaborada com base nos mecanismo de entrada até então 

reconhecidos à época. Dentre as várias críticas recebidas, os próprios autores, no artigo 

de 1990, resumiram-nas agrupadas nos seguintes tópicos: 

 Visão determinista: Consiste proposta que o modelo propõe quanto a 

cadeia de estabelecimento.  Ao ingressar no mercado internacional, a empresa tem a seu 

favor a escolha estratégica quanto aos modos de entradas no mercado hospedeiro, e a 

estratégia será definida conforme as condições do mercado que se prentede atuar.  

 Estágios do modelo: a crítica a este tópico refere-se aos estágios iniciais 

do modelo Uppsala, em que a falta de conhecimento e de recurso são fatores de 

restrição ao mercado internacional. Essa visão pode ser questionada em função da 

empresa possuir atividades em outros países, assim, a empresa poderá alocar seus 
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recursos e experiência advinda de outros países em resposta à falta de conhecimento. 

Esta crítica fora estendida também à Teoria de Investimento Direto, em que se verifica a 

desvantagem da firma estrangeira em relação à firma doméstica. 

 A distância psíquica como impedimento para interação com o mercado 

internacional torna-se menos impactante em um mundo globalizado, em que se vê a 

predominância da homogeneidade. Fatores culturais, valores, modos de se fazer 

negócios, entre outros, tornam-se mais transitáveis e flexíveis, deixando de ser 

classificados/reconhecidos como barreiras. O que viabiliza esse acesso são as 

ferramentas tecnológicas de comunicação que promovem a interação entre as relações. 

 A última crítica consiste na aplicação do modelo para a indústria de 

serviços. Carneiro e Hemais (2004) concluem que para esse setor existe o client 

following, o que significa seguir o cliente na medida em que ele se internacionaliza. Os 

autores também constatam que, em determinados tipos de serviço, é quase nula a etapa 

de estágios que desencadeia um comprometimento financeiro. 

 

Dib (2008) afirma que, apesar da importância histórica do modelo de Uppsala, 

esse paradigma está longe de fornecer todas as respostas para o processo de 

internacionalização. Para tentar ampliar o escopo e responder as críticas recebidas do 

meio acadêmico, Johanson e Vahlne (1990) incorporam ao modelo a perspectiva da 

teoria de Networks (Teoria de Redes Industrial), assim aprimorando o entendimento do 

modelo.  

 

 3.5 Modelo Revisitado por meio das Teorias de Networks 

 

Desde que o modelo de Uppsala foi proposto no final da década de 70, 

constatou-se que ocorreram várias mudanças no ambiente de negócios internacionais, e, 

em função dessas mudanças, Johanson e Vahlne propõem um novo modelo visando a 

contribuir para uma melhor compreensão das complexidades existentes nos mercados e 

que permeiam a temática internacionalização.  

Diferentemente dos resultados que foram apresentados pelo grupo IMP Group - 

Industrial Marketing and Purchasing Group, (um dos primeiros grupos a contribuir 

com a teoria de Networks formado década de 70 com o objetivo de contribuir com as 

pesquisas na área de Marketing Internacional e Compras (LORGA, 2003)), o modelo 

revisitado propõe que o desenvolvimento dos relacionamentos sejam processos de 
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bilateralidade, em que as partes envolvidas possam aprender de forma interativa, 

enfocando o comprometimento mútuo com ênfase na internacionalização. O 

desenvolvimento de relacionamento ou “conexão” é o resultado de considerável 

investimento, e para construí-los necessariamente se requer um processo informal em 

que se verificam intenções, expectativas e interpretações no processo (SOUZA FILHO, 

2012). O desenvolvimento de novos relacionamentos em um contexto internacional 

pode ser dificultado pela distância psíquica, que são os fatores que afetam o fluxo de 

informações entre as empresas de países diferentes. Quanto maior a distância, maior 

será a dificuldade em criar novos relacionamentos. A este processo Johanson e Vahlne 

(2009) o denominam de liability of foreignness. 

A empresa para ser bem estabelecida em um processo de internacionalização, 

além de pertencer a uma ou mais redes de networks, ela deve ter uma posição relevante 

dentro da rede, denominado como insidership, o que permitirá o aprendizado e também 

a construção de confiança e comprometimento, assegurando assim as condições para a 

internacionalização. Já a falta de uma posição relevante em um network denomina-se 

outsidership. A empresa que deseja ingressar em um mercado estrangeiro e encontra-se 

em uma posição não relevante na rede, provavelmente sofrerá liability of foreignness 

dificultando o seu ingresso a tornar-se insider (JOHANSON e VAHLNE, 2009). 

Para os pesquisadores de Uppsala, o ambiente das empresas é constituído por 

redes. Nele há implicações quanto ao aprendizado, comprometimento e na exploração 

das oportunidades, aspectos principais nos quais o modelo é proposto. 

 

3.5.1 Conhecimento e Aprendizagem 

 

No modelo revisitado foi acrescentado o aspecto conhecimento e aprendizagem.  

Johanson e Vahlne (2009) adicionam ao modelo o conceito de relationship-specific 

knowledge, que se refere ao desenvolvimento por meio da interação entre duas partes e 

que incluem o conhecimento sobre os recursos heterogêneos de cada um e também de 

suas capacidades. O conhecimento específico irá contribuir para um conhecimento mais 

geral sobre o desenvolvimento de relações internacionais e tanto o conhecimento 

“específico” quanto o “geral” ajudam os parceiros a aprender formas nas quais eles 

podem desenvolver relações diferentes e transferi-las para situações alternativas.  

A forma com que Johanson e Vahlne trabalham o conhecimento no modelo 

revisto é totalmente diferente do que foi proposto no modelo original. No primeiro 
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modelo havia um ciclo em que se constatava a relação entre geração de conhecimento e 

comprometimento financeiro. Do ponto de vista do Business Networks, o conhecimento 

gerado não provém somente das próprias atividades práticas pela empresa, mas também 

da interação das atividades com os outros parceiros, até mesmo com aqueles parceiros 

que estejam inseridos de forma distanciada da cadeia produtiva, (parceiros dos 

parceiros). Outra forma de gerar conhecimento é por meio de mudanças ocorridas 

dentro da cadeia de relacionamentos. A mudança não só proporciona o acesso a 

informações bem como à  necessidades a recursos, capacidades, estratégias entre outros. 

Desta forma Johanson e Vahlne (2009), afirmam que os relacionamentos dentro de um 

Business Networks, são indiretamente fontes de informações sobre seus parceiros e 

também sobre que estejam distantes, podendo assim coordenar privilegiadas 

informações quanto ao seu network, conforme mencionados anteriormente.  

 

3.5.2 Confiança e Comprometimento 

 

Sobre a cadeia de relacionamento, Johanson e Vahlne (2009) afirmam que 

questões relativas a cognição e emoção não foram consideradas no modelo original, tais 

elementos como confiança e comprometimento são fundamentais para entender os 

relacionamentos. Do ponto de vista dos autores, o componente crítico para o novo 

modelo. Tanto a confiança quanto o comprometimento são vistos como importantes na 

construção e desenvolvimento de novos conhecimentos. De fato, o componente 

confiança mostra-se com tal relevância, que, segundo os autores, na falta de um 

conhecimento específico para ingressar no mercado estrangeiro, este pode ser 

substituído por um intermediário confiável para executar as ações relacionadas aos 

negócios externos.  

Para Morgan e Hunt (1994), o termo confiança é definido como sendo a 

“habilidade de predizer o comportamento do outro” (MORGAN E HUNT, 1994 apudt 

JOHANSON E VAHLNE, 2009; p. 1417), desta forma, os autores associam o 

comportamento humano a um determinado padrão ético. Equivale a dizer que a 

confiança pode evoluir para o compromisso, caso haja interesses positivos, logo os 

relacionamentos dentro de uma perspectiva de networks, somente serão duráveis caso 

existam os seguintes aspectos: interesse entre os integrantes; visão de novas 

oportunidades e absoluta ausência do oportunismo.  
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3.5.3 Desenvolvimento de Oportunidades 

 

Johanson e Vahlne assumem que a dimensão oportunidade de aprendizagem 

experiencial foi negligenciada no modelo de 1977, contudo, no primeiro trabalho, os 

autores escrevem que o conhecimento objetivo é possível para formulação de um 

quadro teórico de oportunidades e no conhecimento experiencial é possível perceber 

possibilidades concretas, desde o primeiro trabalho, mesmo que não construído 

teoricamente, os autores sinalizam a importância da experiência como oportunidade.  

Levando em consideração o mercado, as oportunidades surgem devido à não 

existência de equilíbrio nele. O reconhecimento de uma oportunidade envolve descobrir 

o que é desconhecido. Com base nesta premissa, o empresariado fica atento e preparado 

para surpresas que possam ocorrer. A oportunidade também é detectada em atividades 

de negócios em andamento, ao invés de buscá-las em determinadas atividades 

específicas. 

 Conforme a perspectiva de networks defendida por Johanson e Vahlne (2009), o 

desenvolvimento de oportunidade tem origem na interação que foi construída entre os 

parceiros, o que faz surgir a confiança e o comprometimento entre eles, por 

consequência, resultando na manutenção do relacionamento. Logo, a oportunidade 

surgirá em decorrência do acesso a informações privilegiadas a  que os parceiros 

tiveram acesso devido a sua interação. 

 

Para os autores Johanson e Mattsson (1988), o processo de internacionalização 

por meio de redes pode ser alcançado por meio de três estágios. Inicialmente, a 

definição de redes para esses autores vai ao encontro do conceito defendido por 

Kwasnicka (2006). Johanson e Mattsson informam que o sistema industrial é composto 

por firmas comprometidas com a produção, distribuição e o uso de serviços. O network 

é justamente o relacionamento entre este conjunto de empresas, que desencadeará a 

interdependência entre elas, necessitando serem coordenadas. Essa coordenação não 

ocorre  necessariamente por meio de uma hierarquia, e sim por meio da livre escolha em 

que se observa que o valor justo praticado é um dos fatores que mais influenciam no 

processo de escolha.  

O acesso a recursos externos dependem de relacionamentos estáveis, que  levam 

tempo para serem construídos, sendo que, ao longo do tempo, a questão da 

interdependência é ajustada, o que corresponde dizer: a qualidade e a quantidade dos 
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serviços mudam, em função desta mudança há a necessidade de uma coordenação, seja 

ela por meio de planejamento, ou, expresso pelo exercício de poder entre cada parte.  

Para Dib (2008), o processo de internacionalização, na visão de Johanson e 

Mattsson (1988), não ocorre necessariamente na inserção de uma empresa em um 

determinado mercado - visão defendida pelo modelo Uppsala - e sim por meio de uma 

rede de negócios envolvendo “dependência de recursos externos, tempo e esforços para 

construção de parcerias e desenvolvimento de relações de conhecimento e confiança 

mútua” (DIB, 2008, p. 60). Conforme Johanson e Mattsson (1988), a 

internacionalização por meio de redes pode ser alcançada por meio de três etapas: (1) o 

estabelecimento de relacionamentos em redes de países que sejam novos para a 

empresa, (2) reforço no comprometimento e desenvolvimentos cujos relacionamentos 

externos já foram estabelecidos e (3) coordenação entre os networks de diferentes 

países, qual seja, a integração. Todo o conjunto de relacionamento que a empresa possui 

é considerado como ponte para o acesso a outras redes, até mesmo as redes pessoais são 

facilitadores para as redes internacionais, o que Nakano (2005) denomina de capital 

social. 

 

Este capítulo forneceu um panorama sobre o ambiente de redes e seu processo 

de internacionalização. Inicialmente, Kwasnicka (2006) propõe uma teia de 

relacionamento para toda a cadeia produtiva. Nakano (2005) apresenta a inserção em 

uma rede de negócios como forma de transferência de conhecimento e inovação. 

A internacionalização de redes (networks) foi exposta como forma de interação 

entre os pares, o que levará o desenvolvimento de conhecimento, como consequência, 

ao desenvolvimento de oportunidades. 
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4. Institucionalismo 

 

Neste capítulo será apresentada a definição do institucionalismo pela vertente 

sociológica. Como a literatura seguimenta a temática em dois tópicos, inicialmente será 

descrito o conceito do velho institucionalismo, com o trabalho pioneiro de Philip 

Selznick, e, logo sem seguida, será apresentado o conceito do novo institucionalismo 

por meio dos seguintes autores, Scott; DiMaggio e Powell. A proposta desses autores 

permeará toda a discussão no que diz respeito ao institucionalismo no contexto das 

revistas acadêmicas. 

 

4.1 Velho Institucionalismo 

 

No que diz respeito ao Velho Institucionalismo, este inicialmente se apropria dos 

conceitos de sociologia, tais como, o simbolismo e o comportamento coletivos de modo 

a direcioná-los aos estudos das organizações. Em relação à concepção sociológica, para 

Carvalho, Vieira e Lopes (1999) as contribuições de Durkheim para o institucionalismo 

recaem  “no papel exercido pelos sistemas simbólicos, os sistemas de conhecimento, de 

crença e a autoridade moral, identificados como instituições sociais, produtos da 

interação humana” (CARVALHO, VIEIRA e LOPES, 1999, p. 4). Outra perspectiva 

institucional no âmbito sociológico é mencionada por Peci (2006). Para esta autora, as 

contribuições de Hughes corroboram para a construção da visão das instituições como 

fenômenos sociais. A este conceito entende-se que “seres humanos se comportam em 

resposta ao comportamento dos outros; ou seja; o que o indivíduo faz pode ser 

compreendido usando a coletividade como ponto de referência” (PECI, 2006, p. 2). 

Ainda a mesma autora declara que a permanência das intuições está vinculada à 

satisfação das necessidades humanas, que são concretizadas por meio de  necessidades 

culturais definidas. 

Os estudos organizacionais a partir dos constructos sociológicos incorporam a 

abordagem institucional tendo como precursor Philip Selznick (AUGUSTO, 2006; 

PECI, 2006; CARVALHO, GOULART e VIEIRA; 2004). 

O trabalho pioneiro de Philip Selznick (1972) Leadership in Administration visa 

a responder as diferenças existentes entre organização e instituição. A primeira 

descrição “organização” está relacionada à própria existência da organização. “Refere-
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se a um instrumento perecível e racional projetado para executar um serviço” 

(SELZNICK, 1972, p. 5), ou seja, é a configuração de sua estrutura e processos para o 

desenvolvimento de produtos ou serviços, podendo assumir uma característica de 

inflexibilidade. A segunda descrição “instituição” Selznick a descreve associando-a a 

uma visão orgânica “organização viva em um ambiente concreto” (SELZNICK, 1957, 

p. 20), a qual assume características de adaptabilidade e receptividade.  

Para Augusto (2006), na visão de Selznick, a organização só se torna uma 

instituição quando passa por uma infusão de valores, desta forma “é provável que 

produza uma organização com uma identidade distinta” (AUGUSTO, 2006, p. 40). 

Assim, o processo de institucionalização é defendido pelos autores Carvalho, 

Goulart e Vieira (2004) como sendo aquele “que ocorre numa organização ao longo do 

tempo, reflete suas peculiaridades históricas, construídas pelas pessoas que ali 

trabalham, pelos grupos e pelos interesses criados e pela maneira pela qual mantém 

relacionamento com o ambiente”. (CARVALHO, GOULART e VIEIRA, 2004, p. 8).  

 

4.2 Novo Institucionalismo 

 

Para Carvalho, Vieira e Lopes (1999), é a partir dos anos 70 que o campo dos 

estudos organizacionais passa a ser revisitado, permitindo assim a investigação em 

novas correntes de pesquisa, nas quais se identifica temas como estratégia; poder; 

inovação e o principal objeto de interesse deste capítulo, as instituições. É nesse 

contexto que ressurge o novo institucionalismo sociológico. Segundo Moreira et al 

(2009), tal movimento tem a contribuição dos principais autores como: DiMaggio e 

Powel (1991); Meyer e Rowan (1977). Para os autores Carvalho, Goulart e Vieira 

(2004) e Augusto (2006), este novo cenário surge mediante os trabalhos de Berger e 

Luckman (1999). Esses autores informam queo processo de institucionalização é 

expresso por meio de “sistema simbólico que é experienciado como se possuísse uma 

realidade própria, uma realidade que confronta o indivíduo como um fato externo e 

coercitivo” (AUGUSTO, 2006, p. 19).  

Desta forma, o sistema simbólico é extraído de toda a subjetividade, tratando-o 

como acontecimento real e objetivo. 

Uma das características predominantes no neo-institucionalismo é a grande 

influência exercida pelo ambiente externo. Para Moreira et al (2009) tal predomínio  é 

desempenhado por  normas sócioculturais existentes, afetando assim diretamente os 
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processos organizacionais da empresa.  As imposições políticas forçadas pelos governos 

também exercem pressão para que as rotinas empresariais sejam alteradas.  

Na visão de Carvalho, Vieira e Lopes (1999), a perspectiva institucional deixa 

de contemplar requisitos que são compreendidos na capacitação técnica da empresa, tais 

como, recursos humanos, materiais e econômicos, e passa a contemplar elementos que 

são externos à organização, tais como valores, símbolos, mitos e sistemas de crença. 

Ainda os mesmos autores alegam que a migração para tais elementos assume a 

consequência de que, no ato da concorrência, a empresa não venha a competir somente 

por clientes, mas também por buscar na concorrência “alcançar legitimidade 

institucional e aceitação do ambiente” (CARVALHO, VIEIRA E LOPES, 1999, p. 6). 

A empresa, ao buscar legitimidade - muitas vezes imposta pelo estado, deixa de buscar 

no mercado referência para a racionalização. Nesse sentido, a cultura passa a assumir 

um papel determinante na transformação da realidade organizacional, nela: “(...) 

expresso por meio de regras institucionais racionalizadas, presentes em diferentes 

domínios da atividade – influencia a forma e a expansão da organização formal que 

incorpora tais regras como elementos estruturais: maior o grau de modernização da 

sociedade, maior a presença das estruturas racionalizadas em dados domínios e maior 

número de domínios com estruturas racionalizadas” (PECI, 2006, p. 3). 

Tendo em vista a importância que as regras institucionais exercem sobre o 

comportamento organizacional, buscou-se o entendimento dessas por meio de dois 

quadros teóricos: O primeiro proposto por Scott (1995) que são os pilares institucionais 

e o segundo proposto por DiMaggio e Powell (2005) com conceito do isomorfismo. 

Os elementos institucionais de Scott (1995) são divididos em três perspectivas: 

regulativo, normativo e cognitivo. No pilar regulativo, as instituições assumem o papel 

de “rule-setting, monitoring , and sanctioning activities. In this conception, regulative 

processes involve the capacity to establish rules, inspect or review others’ conformity to 

them, and as necessary, manipulate sanctions – rewards or punishments – in an attempt 

to influence future behavior” (SCOTT, 1995, p. 35). As instituições têm por fim 

regimentar os comportamentos tanto individuais quanto organizacionais. Augusto 

(2006) afirma que o pilar regulativo exerce a coerção perante as organizações, devido ao 

fato de submeter as empresas às pressões institucionais.  

O pilar normativo é composto por dois elementos: valores e normas. O primeiro 

é definido como sendo “o conceito do que é preferível ou desejado junto com a 

construção de padrões para os quais existem estruturas ou comportamentos que podem 
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ser comparados” (SCOTT, 1995, p. 37). O segundo é definido pela especificidade de 

“como deveriam ser realizadas as coisas; estes definem os meios legítimos para 

perseguir os fins desejados” (SCOTT, 1995, p. 37). Tanto o valor quanto a norma 

sinalizam a possibilidade de estabilidade, tendo em vista que “com o transcurso do 

tempo e em sua utilização cotidiana repetida, são interiorizadas pelos indivíduos 

transformando-se numa obrigação social” (CARVALHO, VIEIRA e LOPES, 1999, p. 8 

e 9). 

O pilar cognitivo, na visão de Scott (1995), propõe “mediating between the 

external world of stimuli and the response of the individual organism is a collection of 

internalized symbolic representations of the world” (SCOTT, 1995, p. 40). O autor 

menciona ainda que, além das condições objetivas, a subjetividade das ações, bem como 

as representações que os indivíduos fazem em relação aos seus ambientes devem ser 

valorizadas. Santana (2010) contribui com esse pilar, no sentido de atribuir aos aspectos 

simbólicos da ação individual, um significado lógico a um conjunto de conhecimento 

criado socialmente, manifestados e admitidos como certo e aplicados como referência 

de conduta. 

Diferentemente do pilar regulativo que visa a leis, normas e sanções e do 

normativo que objetiva o mecanismo de funcionamento da organização, o pilar 

cognitivo “considera os indivíduos e as organizações como realidades socialmente 

construídas, com distintas capacidades e meios para a ação, e objetivos que variam de 

acordo com seu contexto institucional” (CARVALHO, VIEIRA e LOPES, 1999, p. 9). 

Diante do exposto acima, busca-se entender o ambiente institucional no qual as 

revistas acadêmicas estão inseridas. Nele identifica-se a pressão institucional exercida 

pela CAPES que pode ser compreendida como reguladora. Por meio da análise do 

documento de área (anexo 1), identificam-se os critérios que a CAPES exige para 

estratificar as revistas. Observa-se que quanto maior o estrato, maior é a exigência em 

relação aos aspectos internacionais, citamos, por exemplo, a obtenção dos índices H-

Scopus e JCR. Tais índices serão descritos com detalhes no capítulo referente aos 

periódicos científicos. Para alcançar tais índices é necessário o ingresso em bases como 

Web of Science e Scopus. Vale ressaltar que os critérios de seleção para a inclusão nas 

bases mencionadas são de extremo rigor, dificultando assim o acesso de diversas 

revistas (muitas vezes localizadas na América Latina) as quais não cumprem o rigor dos 

critérios. 
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Outra fonte de pressão institucional que atua sobre as revistas acadêmicas é a 

própria comunidade científica. Docentes vinculados a programas de pós-graduação 

stricto sensu elegem publicações que sejam internacionalizadas, primeiro devido à 

capacidade de abrangência que estes periódicos podem alcançar, e, segundo, a 

premiação que a CAPES concede aos programas, devido aos professores possuírem 

publicações internacionais. Entre os três pilares institucionais, a pressão exercida pela 

comunidade acadêmica pode ser associada ao pilar cognitivo. Esta associação parte do 

princípio de que a realidade social é construída a partir dos atores que estejam 

vinculados a esta realidade. 

Em relação ao pilar normativo, para Santana (2010), as pesquisas neste âmbito 

“concentram-se na análise dos valores e das normas, como elementos institucionais que 

introduzem uma dimensão prescritiva e avaliativa de obrigatoriedade do contexto social 

e organizacional” (SANTANA, 2010, p. 24). A partir da contribuição da autora, 

entende-se o aporte que esse pilar atribui ao contexto das revistas acadêmicas, ou seja, 

para que a revista seja respeitada e tenha credibilidade perante a comunidade 

acadêmica, obrigatoriamente deve cumprir os requisitos exigidos pela CAPES, caso 

contrário, põe em risco a sua própria existência como veículo de comunicação 

científica. 

No quadro 6, são apresentados os pilares institucionais de Scott (1995) e no que 

esses contribuem no âmbito dos periódicos científicos. 

 

Pilar Institucional Scott (1995) Regulativo Normativo Cognitivo 

Ambiente Institucional para as 

Revistas Acadêmicas 

Pressão da 

CAPES Credibilidade 

Pressão da Comunidade 

Acadêmica 

Quadro 6: Contribuição dos pilares institucionais para o ambiente das revistas acadêmicas 

Fonte: autora 

 

Conforme mencionado anteriormente, o quadro teórico de DiMagio e Powell 

(2005) também será aplicado a esse estudo para ajudar na compreensão dos padrões de 

regras e seus enquadramentos no âmbito das revistas acadêmicas. De acordo com o 

quadro 2, Barbalho e Medeiros (2013) alegam que o isoformismo institucional proposto 

por DiMaggio e Powell (2005) pode ser classificado como sendo mecanismos do que é 

apresentado no pilares institucionais de Scott (1995). 
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Quadro 7: Três pilares institucionais 

Fonte: Adaptado de Scott (1995) 

 

Inicialmente, o trabalho de DiMaggio e Powell (2005) deixa de explicar a 

diversidade existente nas organizações, para explicar a similaridade que há entre as 

organizações. Os autores argumentam que “Nos estágios iniciais de seus ciclos de vida, 

os campos organizacionais apresentam uma diversidade considerável em termos de 

abordagens e forma. No entanto, uma vez que um campo se torne bem estabelecido, há 

um impulso inexorável em direção à homogeneização” (DIMAGGIO E POWELL, 

2005, p. 75). 

O campo organizacional é entendido pelo grupo de organizações que em 

conjunto se integram à vida institucional e são compostos por fornecedores-chave, 

consumidores de recursos e produtos, agências reguladoras e outras organizações que 

produzem produtos ou serviços similares. Peci (2006) informa que os campos 

organizacionais existem à medida que são definidos institucionalmente, ou seja, “são 

caracterizados por uma ampliação do grau de interação entre as organizações no campo, 

pela emergência de estruturas de dominação e padrões de coalizão, além de um maior 

conhecimento mútuo entre os participantes envolvidos no mesmo empreendimento”. 

(PECI, 2006, p. 4). Uma vez estruturados os campos organizacionais, estes emergem 

para a similaridade, a qual Pereira (2012) denominou como isomorfismo. Este conceito 

é entendido como o resultado da pressão externa e classificado por DiMaggio e Powell 

(2005) em três tipos: coercitivo, mimético e normativo. Pereira (2012) ainda informa 

que, na visão neoinstitucional, as organizações, quando aceitam e aderem às pressões 

isomofórmicas, são recompensadas por legitimidade, aceitação e captação de recursos.  

Em referência às pressões institucionais, tem-se em primeiro lugar o 

isomorfismo coercitivo, o qual é definido como sendo pressões externas que podem ser 

tanto formais quanto informais e exercidas por outras organizações nas quais existem 

dependência, sejam de recursos financeiros, permissões, entre outros. Essas imposições 

 

Regulativo Normativo Cognitivo 

Base de 

observância Expediente Obrigação Social Pressuposto 

Mecanismos Coercitivo Normativo Mimético 

Lógica Instrumental Apropriação Ortodoxia 

Indicadores Regras, leis, sanções  

Certificação, 

acreditação 

Prevalência, 

isomorfismo 

Bases da legalidade 

Sancionada 

legalmente Governada moralmente 

Sustentada 

culturalmente 
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são percebidas pela organização como coerção, persuasão ou até mesmo convites para 

participar de coalizões ou associações. Para DiMaggio e Powell (2005), as ações 

governamentais influenciam diretamente as mudanças organizacionais. “A ação 

principalmente do Estado, através de regulamentações, gera um ambiente legal que 

influencia muitos aspectos do comportamento e da estrutura de uma organização”. 

(BARBALHO E MEDEIROS, 2013, p. 6).  

O mecanismo mimético está relacionado à imitação. Para DiMaggio e Powell 

(2005) as incertezas do ambiente se constituem em uma ferramenta que incentiva a 

imitação entre as empresas. Em função dessas incertezas, as organizações tentam copiar 

processos, estruturas ou práticas de outras organizações, justamente na tentativa de 

evitar a insegurança de empresas que já têm o seu modelo reconhecido e consolidado. 

“O processo mimético apoia a legitimação de práticas e tecnologias, já que ao 

desenvolver imitações, as organizações demonstram que estão em conformidade com o 

que é percebido como mais legítimo ou mais bem sucedido”. (BARBALHO E 

MEDEIROS, 2013, p. 7). 

Por fim, o isomorfismo normativo está relacionado à profissionalização. 

DiMaggio e Powell (2005) consideram a profissionalização como sendo “a luta coletiva 

de membros de uma profissão para definir as condições e os métodos de seu trabalho” 

visando, desta forma, ao controle da “produção dos produtores” (DIMAGGIO E 

POWELL, 2005, p. 79). Para Augusto (2006), as associações profissionais assumem 

uma característica significativa. Estes grupos desenvolvem e compartilham um conjunto 

de normas e estruturas cognitivas “que refletem as crenças, convenções e códigos 

morais” (AUGUSTO, 2006, p. 24). Estabelecido o conjunto de práticas da profissão, tal 

mecanismo é a garantia da reprodução da área por meio de educação e treinamento.  

 

Ao transpormos o isomorfismo de DiMaggio e Powell (2005) para o âmbito das 

revistas acadêmicas, identificamos a forte presença de dois mecanismos isomorfómicos, 

o mimetismo e o normativo. 

Neste contexto, o isomorfismo coercitivo não é identificado. As revistas 

acadêmicas para serem estratificadas, devem cumprir a normatização estabelecida pela 

CAPES. Essas não serão penalizadas por não cumprirem os critérios, como por 

exemplo, receber uma multa. As revistas simplesmente deixarão de ser estratificadas, ou 

seja, não existe necessariamente uma ação coercitiva. O que existe por parte do 
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periódico é a decisão gerencial, em estratificar a revista ou não, e a qual estrato objetiva 

elevar a revista. 

Em relação ao mecanismo mimético, as revistas com os melhores estratos 

acabam sendo referências para aquelas que desejam alcançar maior classificação. 

Percebemos na área da editoração científica em Administração uma grande 

padronização, devido a alguns fatores, conforme descritos a seguir:  

O primeiro fator está vinculado ao desejo dos editores das revistas em aumentar 

o seu estrato. Buscam acompanhar as ações das revistas nos melhores estratos e 

implementam tais medidas visando a uma melhor classificação. Outro motivo que leva à 

padronização das revistas é a adoção do manual de boas práticas científicas elaborado 

pela Anpad. Nele encontram-se todos os procedimentos operacionais e estratégicos que 

um periódico científico na área de Administração deve cumprir para a obtenção de 

melhores estratos, bem como a indexação em bases de dados estratégicos. Outro motivo 

de padronização é a adoção do sistema SEER – Sistema Eletrônico de Editoração de 

Revistas. No Brasil, o sistema é viabilizado pelo IBICT – Instituto Brasileiro de 

Informação e Tecnologia, tornando-se uns dos maiores divulgadores e fornecedores de 

treinamento para essa ferramenta. Por ser um sistema de acesso aberto e gratuito, 

facilita a adoção do sistema. Levando-se em consideração esses motivos, um autor que 

deseja submeter o seu trabalho a um periódico na área de Administração, notará que as 

diferenças entre as publicações são mínimas. 

O segundo mecanismo com forte presença na editoração científica é o 

normativo. Isto se deve à especificidade de como é tratada a publicação científica. Um 

profissional que tenha experiência em periódicos comerciais, dificilmente será 

convocado para trabalhar em uma publicação científica. Para ocupar o cargo de editor 

em uma revista acadêmica, necessariamente requer-se que o profissional seja um 

acadêmico na área do conhecimento de atuação da revista. 
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5. Metodologia 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o percurso metodológico deste estudo, 

descritos aqui pela abordagem, método, tipo de pesquisa, técnica de coleta e tratamento. 

 

5.1 Escolha Epistemológica 

 

Silva e Neto (2006) informam que, na área de Administração, os estudos 

organizacionais são permeados pela proposta dos autores Burrel e Morgan (1979), em 

que estes apresentam quatro tipos de visões diferentes, com o objetivo de proporcionar 

uma melhor compreensão do fenômeno organizacional. As quatro amplas visões são 

denominadas de paradigmas Funcionalista, Interpretativo, Humanista Radical e 

Estruturalista Radial. Tais paradigmas são “pressupostos filosóficos representativos das 

diferentes maneiras de se capturar os fenômenos e compreendê-los. Cada paradigma 

pretende fornecer um auxílio diferente para aproximação da realidade” (GRIECO, 2012, 

60). 

É necessário que o pesquisador se posicione em relação a um desses paradigmas, 

uma vez que toda a metodologia de pesquisa será pautada nessa escolha. Definir o 

método não corresponde à existência de demarcações entre as metodologias, e sim está 

atrelado ao fato de o pesquisador necessitar dar uma resposta ao seu projeto de pesquisa, 

aliando os recursos metodológicos disponíveis. (CAMARGO, 2012). 

Tendo em vista o objetivo maior deste trabalho - entender os mecanismos de 

internacionalização por meio da percepção dos editores - e por se tratar de uma busca 

que compreende o entendimento dentro de uma realidade de ambiente complexo, o 

paradigma interpretatista demonstra ser mais apropriado para o propósito desta 

pesquisa.  

 

5.2 Percurso Metodológico 

 

Na figura 7, é apresentado todo o percurso metodológico adotado na realização 

deste trabalho. 
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Figura 7: Percurso Metodológico 

Fonte: autora 

 

5.3 Abordagem da Pesquisa 

 

Tendo em vista o objetivo maior deste trabalho, entende-se que a adoção da 

abordagem qualitativa interpretativista atende aos propósitos desta pesquisa ao invés da 

abordagem positivista. Para Godoy (1995), a análise qualitativa “tem o ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental” (GODOY, 

1995, p. 62). De forma que possibilite ao pesquisador uma interpretação exploratória 

dos acontecimentos que se manifestam nas atividades, procedimentos e interações 

diárias. Tal abordagem possibilita também ao pesquisador entender e compreender 

como o indivíduo mantém a sua realidade social, e, por meio de estudos aprofundados, 

descobrir a construção de significados que este faz em relação a sua realidade. 

Para Collis e Hussey (2005), a abordagem qualitativa é o estudo dos fenômenos, 

em que este é entendido como sendo “um fato ou uma ocorrência que aparece ou é 

percebido, especialmente um cuja causa está em questão” (COLLIS e HUSSEY, 2005, 

59). Neste tipo de abordagem, o principal paradigma é a compreensão do 

comportamento humano, o qual é realizado por meio da observação direta no ambiente 

natural do pesquisado. Segundo Godoi e Balsini (2006), em um paradigma positivista 

em que se visualiza a precisão da medida, dificilmente seriam traduzidos e refletidos os 

aspectos aqui levantados. 
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No campo de estudo gestão internacional, Carneiro e Dib (2007) justificam a 

abordagem qualitativa por se tratarem de fenômenos complexos, sendo dificilmente 

identificados em estudos positivistas. 

 

5.4 Método de Pesquisa  

 

Entre as várias estratégias praticáveis/possíveis na investigação qualitativa, a 

estratégia selecionada foi o estudo de caso. Tal estratégia vem sendo amplamente 

utilizada pelos estudiosos organizacionais uma vez que visa a ampliar a compreensão do 

fenômeno e não a restringi-lo (CESAR, 2005). Para Yin (2001), o estudo de caso é uma 

investigação empírica que “investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32). Complementando a ideia de 

contemporaneidade, Bressan (2000) explica que o estudo de caso é possível em 

situações “de eventos contemporâneos onde os comportamentos relevantes não podem 

ser manipulados, mas onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas 

sistemáticas” (BRESSAN, 2000). 

Segundo Yin (2001), a estratégia em questão pode assumir duas formas: estudos 

de caso único, que se baseiam somente em um único caso, utilizados quando “o caso 

sob estudo é raro ou extremo, ou seja, não existem muitas situações semelhantes para 

que sejam feitos estudos comparativos; quando o caso é revelador, ou seja, quando o 

mesmo permite o acesso a informações não facilmente disponíveis” (CESAR, 2005); e 

estudos de caso múltiplos, embasado em mais de um caso. Para Meirinhos e Osório 

(2010), este permite “contrastar as respostas obtidas de forma parcial com cada caso que 

se analisa. Deste modo, se as conclusões forem idênticas a partir dos dois casos, elas 

incrementam a possibilidade de generalização” (MEIRINHOS e OSÓRIO, 2010, p. 58).  

Dada a realidade das revistas nacionais da área de administração frente à  

internacionalização, optou-se pela aplicação do estudo de casos múltiplos, por ser 

possível um melhor diagnóstico pela busca de tal processo. Godoi (2006) enfatiza que o 

estudo de caso busca explicar como indivíduos ou grupo destes se relacionam com 

determinados problemas, no entanto, é importante manter um “olhar holístico sobre a 

situação”, pois dificilmente se tem uma compreensão da ação humana sem o 

entendimento de um “quadro referencial dentro do qual os indivíduos desenvolvem seus 

sentimentos, pensamentos e ações” (GODOI, 2006, p. 121). Dificilmente a interpretação 
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sobre o fenômeno internacionalização, no meio da editoração científica, seria 

compreendida no caso de estudo único. 

Para que este estudo tenha os critérios de qualidade, bem como validade de um 

projeto de pesquisa, adotou-se o protocolo de estudo de caso (Yin, 2001), definido 

como um conjunto de fases entre: planejamento, preparação e coleta, análise e 

conclusão. O próprio autor defende que, para que a investigação seja bem sucedida, é 

necessário que se obedeça a um conjunto de critérios lógicos. 

O protocolo de estudo de caso foi o que norteou todas as etapas deste estudo, 

conforme descrito no quadro 8: 

 

1º. Passo - Definição e planejamento: 

* Levantamento do referencial teórico; 

* Seleção das seis revistas a serem estudas. 

2º. Passo - Preparação e coleta de dados:  

* Condução dos seis casos; 

* Registro de cada caso. 

3º. Passo - Análise e conclusão: 

* Comparação dos casos analisados; 

* Análise da  literatura levantada; 

* Proposta de sugestões. 

Quadro 8: Protocolo do estudo de caso 

Fonte: Adaptado Yin (2001) 

 

5.5 Tipo de pesquisa 

 

 Raupp e Beuren (2006) definem o estudo exploratório como sendo 

“aprofundamento dos conceitos preliminares sobre determinada temática não 

contemplada de modo satisfatório anteriormente. Assim, contribui para o 

esclarecimento de questões superficialmente abordadas sobre o assunto” (RAUPP e 

BEUREN, 2006, p. 80). Tendo em vista o caráter exploratório deste estudo, far-se-á uso 

da combinação dos três tipos de pesquisa: bibliográfica, documental e de campo. 

Segundo Flick (2009), a ampliação dos recursos de pesquisa com mais de um método é 

o que propicia aos resultados de investigação qualidade e credibilidade. 

Para Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa bibliográfica é todo registro que já se 

tornou público em relação à temática do assunto estudo, seja este por meio de 

publicações avulsas, periódicos, teses, jornais, livros, etc. Para Manzo (1971), uma 

revisão de literatura relevante “oferece meios para definir, resolver, não somente 

problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se 
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cristalizaram suficientemente” (MANZO, 1971, p. 32). Godoi (2006) chama a atenção 

para esse aspecto da pesquisa, informando que o descuido nessa dimensão, pode deixar 

de trazer oportunidades significativas para a investigação. 

No estudo em questão, serão explorados materiais como teses, dissertações, 

livros, artigos científicos, entre outros, para dar suporte ao entendimento das duas 

vertentes teóricas deste trabalho, rede e institucionalismo. O aporte teórico também foi 

utilizado para apresentar os conceitos e definições sobre comunicação científica. 

A pesquisa de campo “que consiste na observação dos fatos e fenômeno tal 

como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de 

variáveis que se presume relevantes, para analisa-los” (MARCONI e LAKATOS, 2010, 

p. 169). O campo será conduzido por meio de entrevista semiestruturada, que segundo 

Gaskell (2002) é um recurso que possibilita obter informações contextuais valiosas que 

ajudam a explicar contextos específicos na pesquisa. 

A pesquisa documental: “esse tipo de pesquisa visa a, assim selecionar, tratar e 

interpretar a informação bruta, buscando extrair dela algum sentido e introduzir-lhe 

algum valor, podendo desse modo, contribuir com a comunidade científica”. (RAUPP e 

BEUREN, 2006, p. 89). Esse tipo de pesquisa será espécie de aporte à entrevista 

semiestruturada, assim, complementando as lacunas deixadas pelo interlocutor, a qual 

será realizada por meio de informações disponibilizadas na home page da revista, ou 

material impresso como folder, material informativo, entre outros. 

 

5.6 Técnica de coleta  

 

Conforme mencionado anteriormente, como técnica de coleta de dados, será 

utilizada a entrevista semiestruturada, assim definida por Berger (2011): “o pesquisador 

normalmente tem uma lista escrita de perguntas a fazer ao entrevistado, mas, na medida 

do possível, tenta manter a qualidade casual encontradas em um questionário não 

estruturado” (livre tradução - BERGER, 2011, p. 126). A entrevista semiestruturada 

permite a aplicação de questões abertas, possibilitando explorar as respostas com mais 

profundidade.  

Para Gaskell (2002), o objetivo maior de uma entrevista não é esperar do 

entrevistado respostas padronizadas ou que produza categorias de respostas específicas, 

ao contrário, “as perguntas são um convite ao entrevistado para falar longamente, com 

suas próprias palavras e com tempo para refletir” (GASKELL, 2002, p. 73).  
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A aplicação de um questionário semiestruturado tem por objetivo caracterizar 

uma padronização de perguntas, ou seja, de forma que se possa comparar 

posteriormente as diferenças entre os pontos de vista dos entrevistados, e não na 

formulação da pergunta (VIEIRA, 2014). 

No entanto, antes da coleta dos dados (entrevista), conforme Richardson et al 

(1999) declara, o planejamento de pesquisa deve contemplar a aplicação prévia do 

roteiro de entrevista de modo que se possa avaliar a compreensão das questões e se as 

mesmas estão delineadas conforme os objetivos de pesquisa. O mesmo autor informa 

ainda que essa prévia seja aplicada a um interlocutor que possua o mesmo perfil do 

grupo ou indivíduo que alvo da pesquisa. 

Conforme sugerido por Richardson et al (1999), o roteiro prévio de entrevista foi 

aplicado a dois pesquisadores que também exercem a função de editores científicos. O 

primeiro pesquisador exerce a função de editor na Revista de Gestão em Sistemas de 

Saúde, cuja contribuição estendeu à elaboração do roteiro. A segunda pesquisadora é 

editora da revista ANGRAD e colaborou para identificar se o roteiro estava 

compreensível. 

O roteiro de entrevista final, disponível no apêndice deste trabalho, foi aplicado 

a seis editores de revistas, cada entrevista durou em média 40 minutos, que foram 

gravadas e transcritas para análise posterior. Três editores solicitaram o anonimato, 

autorizando somente a gravação. Sendo assim, foi mantido o anonimato do nome de 

todos os editores e das respectivas revistas, a identificação deu-se somente por meio dos 

seguintes símbolos: X1, X2, X3, X4, X5 e X6. 

O roteiro de entrevista é composto por três blocos descritos na seguinte forma:  

1º. - questões relacionadas ao ambiente de redes;  

2º. - questões relacionadas ao ambiente institucional;  

3º. - questões relacionadas ao financiamento da revista, mudança de nome e 

layout em um contexto de internacionalização e redes sociais.  

O processo de seleção das revistas estudadas será descrita em detalhes na seção 

definição do corpus da pesquisa.  

 

5.7 Técnica de tratamento 

 

Após coleta de dados, a pesquisa qualitativa necessita de técnicas para o 

tratamento dos dados colhidos. No presente trabalho, recorreu-se à análise do conteúdo. 
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Análise do conteúdo é uma técnica utilizada correntemente pelos acadêmicos 

vinculados à Área das Ciências Sociais, e a sua vasta utilização no meio ocorre devido 

ao seu método permitir avaliar o comportamento humano atual, por meio da fala de 

quem está sendo entrevistado. Para Bardin (2002), a referida técnica consiste em “um 

conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. A intenção da análise 

do conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e de 

recepção das mensagens, inferência esta que recorre a indicadores quantitativos ou não” 

(BARDIN, 2002, p. 34).  

Para Berger (2011), a inferência se materializa por meio de um “sistema de 

classificação e descrição do conteúdo da comunicação de acordo com categorias pré-

determinadas. A técnica requer que as categorias de classificação e análises sejam claras 

e operacionalmente definidas.” (livre tradução – BERGER, 2011, p. 205 e 206). 

Bardin (2002) informa que essas categorias são constituídas a partir de 

“unidades de codificação” ou “de registro”, significa dizer que são esses os elementos 

que proporcionarão significação a mensagem. Tais elementos podem ser compostos por: 

temas, palavras, sentença, expressão (BARDIN, 2002; FRANCO, 2007). 

Vale ressaltar que a elaboração da categorização teve como base os objetivos de 

pesquisa, no entanto, prevaleceu neste estudo o conceito de heurística denominado por 

Godoi (2006) como “... compreensão e descoberta de novos significados para aquilo que 

esta sendo estudado”, ou seja, atentar-se aos novos significados ou insighs no percurso 

da pesquisa. No contexto deste estudo, identificou-se a necessidade da elaboração de 

novas categorias no decorrer das entrevistas, que serão melhor detalhadas na próxima 

seção. 

Bardin (2010) sugere que, antes de a etapa de classificação ser definida, o 

pesquisador deve preceder duas etapas: pré-análise e exploração do material. 

 Pré-análise – O objetivo maior desta fase consiste em organizar todo o 

material que será submetido à analise. Esta organização se dá primeiramente por meio 

de uma leitura chamada por Bardin (2010) de flutuante, baseada em “contacto com os 

documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e 

orientações” (BARDIN, 2010, p. 122). O segundo momento da organização consiste em 

selecionar e escolher os documentos conforme os objetivos da pesquisa. 
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 Exploração do material – Se todas as fases da etapa anterior foram 

concluídas, nesta segunda fase cabe recorrer a recursos tecnológicos, de forma a 

permitir a identificação de categorias e de unidades de registro. 

 

Para que fosse viável a recomendação de Badin (2010), as seis entrevistas foram 

gravadas e transcritas. Para respeitar a solicitação de anonimato, ao transcrever as 

entrevistas, toda menção referente à revista, ao nome do editor, e à instituição a qual a 

revista é vinculada, manteve-se o sigilo dos referidos nomes. A identificação foi 

somente por meio do símbolo que a pesquisadora designou. Menções feitas a outras 

revistas que não estão no escopo do estudo também não foram identificadas. 

A fase de pré-análise consistiu nas transcrições das entrevistas, com a tentativa 

de manter o que foi conversado na íntegra, de forma que não se perdesse nada do que 

foi discutido. 

Na segunda fase, exploração do material, com base no material que foi 

produzido, fez-se a identificação das unidades de codificação, com o propósito de 

estabelecer as categorias e subcategorias. Nessa fase, utilizou-se o recurso de softwares 

como planilha eletrônica e editor de texto para medir a frequência das unidades de 

codificação.  

Tanto a categoria quanto as subcategorias tiveram embasamento no referencial 

teórico pesquisado, contudo, com os novos insighs na fase empírica, contribuíram 

também para a elaboração da classificação de novas categorias.  

 

5.8 Construção das categorias de análise 

 

Conforme descrito na seção anterior, a técnica análise do conteúdo requer o 

emprego de categorização realizada por meio de unidades de codificação ou de registros 

para analise de interpretação. 

Flick (2009) enfatiza que a pesquisa qualitativa, antes chegar à fase 

interpretativa, necessita que haja a sistematização e organização dos materiais coletados. 

Neste trabalho, entende-se que tais elementos serão empregados por meio de rigor e 

critério, os quais proporcionaram qualidade às categorias. Segundo Franco (2007), para 

que essas tenham qualidade, devem seguir a um conjunto de regras estabelecidas, 

podendo ser descritas em: exclusão mútua: um mesmo elemento não pode pertencer a 

mais de uma divisão (categoria); pertinência: uma categoria é pertinente quando está 
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adequada ao referencial teórico, assim como, ao material de análise a qual foi 

selecionado; homogeneidade: em um conjunto de categorias, só pode existir um registro 

e uma dimensão de análise; objetividade e fidedignidade: as diferentes partes do mesmo 

documento devem ser analisadas e codificadas da mesma forma; produtividade: a 

totalidade de categorias é produtiva, quando propicia resultados significativos por meio 

dos índices de referências. 

No caso deste estudo, foram estabelecidas três categorias de análise: Revistas, 

Ambiente de Redes e Ambiente Institucionnal, e, conforme mencionado anteriormente, 

tiveram embasamento no referencial teórico, assim como aos novos significados na fase 

empírica. No quadro 9 são apresentados as categorias construídas para este estudo. 

 

Categoria Referencial Teórico 
    

 

Revista Insighs Empíricos 

 

Ambiente de Redes 

 

Kwasnicka (2006); Dib (2008); Siqueira et al (2006); Nakano 

(2006); Johanson e Vahlne (2009); Johanson e Mattsson 

(1988) 

 

Ambiente Institucional 

 

Scott (1995); DiMaggio e Powell (2005);  

Augusto (2006); Peci, 2006 

Quadro 9: Categorias de Analise  

Fonte: autora 

 

Tendo em vista o tratamento dos dados que permitiu as inferências e as 

interpretações, foi possível segmentar as subcategorias, as quais tiveram embasamento 

na literatura e também nos novos significados trazidos pela pesquisa de campo. No 

quadro 10, são sintetizadas as subcategorias identificadas. 
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Categoria Subcategorias Aporte teórico em relação às subcategorias 

 

 

 

Revista 

 

 

 

 

Atividades inerentes à revista 

Sandes-Guimarães (2013) - Gestão Científica e 

Administrativas; Alves (2010) - Práticas 

Científicas 

Equipe editorial Trzesniak (2009) - Gestão Científica 

Financiamento 

Dias (2006) - Financiamento por meio do 

vinculo institucional; Yamamoto e Costa 

(2009) - Financiamento pelas agências de 

fomento 

Benchmarking 

DiMaggio e Powell (2005) - Isomorfismo 

Mimético 

Boas Práticas – ANPAD   

Infraestrutura   

Público alvo da revista   

Internacionalização   
      

 

 

 

 

Ambiente de Redes 

 

 

Rede de relacionamento do editor 

Nakano (2005) - Recurso de Rede e Estrutura 

de Rede 

Ações para atrair autores internacionais 

Johanson e Vahlne (2009) - Desenvolvimento 

de Oportunidade 

Eventos Kwasnicka (2006) - Parcerias 

Membros conselho editorial internacional   

Publicação de autores internacionais   

Pareceristas Internacionais   

Pesquisadores com respaldo vinculado à 

revista   

Rede terceiros vinculados à revista 

       

 

 

Ambiente 

Institucional 

 

 

 

Capes 

Scott (1995) - Pilar Regulativo; Santos (2010) - 

Formas de atuação da Capes 

Indexação 

Scott (1995) - Pilar Regulativo; Sampaio e 

Sabadini (2009) - Filiação aos indexadores 

Fator de Impacto 

Scott (1995) - Pilar Regulativo; Ruiz, Greco e 

Braile, 2009 - Indicador de qualidade da 

produção científica. 

Estratificação   

Influências submetidas em função do seu 

vínculo   

Idioma   

Quadro 10: Subcategorias de Análise  

Fonte: autora 

 

No quadro 10, observa-se que as subcategorias com o fundo cinza são aquelas 

que tiveram o aporte do referencial teórico. Na categoria Revista, apesar de o seu 

embasamento ter origem no campo, as subcategorias relacionadas a ela, tais como: 
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Atividades inerentes a revista; Equipe editorial, Financiamento e Benchmarking foram 

estabelecidas por meio da literatura. As demais subcategorias Boas Práticas – ANPAD; 

Infraestrutura, Público alvo da revista e Internacionalização originaram-se na pesquisa 

de campo.  

Em relação à subcategoria empírica Boas Práticas – ANPAD – é um manual que 

estabelece um conjunto de critérios e orientações referentes à publicação científica 

destinada às revistas da área de Administração. A subcategoria Infraestrutura refere-se 

à alocação de recursos tais como: software, equipamentos, espaço físico, equipe 

administrativa. A subcategoria Público alvo da revista é a explicação de qual o público 

que a revista atende/alcança. A subcategoria Internacionalização é a explicação do 

estágio de internacionalização da revista.  

 Na categoria Ambiente de Redes, as três primeiras categorias, Rede de 

relacionamento do editor; Ações para atrair autores internacionais e Eventos, foram 

embasadas no referencial teórico. As subcategorias empíricas foram classificadas como: 

Membros conselho editorial internacional; Publicação de autores internacionais; 

Pareceristas Internacionais, essas três têm o objetivo de explicar como a revista faz 

para trazer esses integrantes ao periódico. As subcategorias empíricas Pesquisadores 

com respaldo vinculado à revista e Rede terceiros vinculados à revista, tenta explicar a 

construção da teia de relacionamentos da revista. 

Quanto à categoria Ambiente Institucional, as três subcategorias Capes, 

Indexação e Fator de Impacto foram extraídas com base na literatura. As três últimas 

subcategorias emergiram da pesquisa de campo: Estratificação busca explicar a 

condição do estrato atual da revista, porém com o propósito de alcançar o estrato 

superior; Influências submetidas em função do seu vínculo visa a entender se a revista 

está submetida a algum tipo de pressão tendo em vista o seu vínculo institucional; 

Idioma objetiva entender a necessidade da revista em publicar em outro idioma, 

especificamente em inglês. 

 

5.9 Definição do Corpus da Pesquisa 

 

Bauer e Aarts (2002) informam que existem duas formas de seleção para o 

objeto que se pretende estudar. A primeira é por meio da amostragem estatística, 

definida como sendo um conjunto de técnicas para se conseguir representatividade do 

que será averiguado (BAUER e AARTS, 2002), frequentemente empregada em 
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abordagens positivistas. O segundo recurso os autores denominam como construção do 

corpus, que é um princípio de coleta de dados ou procedimento de seleção do que vai 

ser estudado.  Contrapondo com a amostragem estatística, a construção do corpus é 

empregada em estudos qualitativos. Ambos os recursos possuem a mesma função, 

entretanto, são divergentes em sua estrutura. O primeiro “descreve a distribuição de 

atributos já conhecidos no espaço social” e o segundo “tipifica atributos desconhecidos” 

(BAUER e AARTS, 2002, p. 40). 

Tendo em vista o objetivo maior deste estudo, que é compreender os esforços 

que as revistas vêm depreendendo para ingressarem no contexto internacional, optou-se 

por estudar as revistas que estão classificadas nos estratos B1 e B2, visto que grande 

parte dessas revistas já cumpriram as regras relativas à técnica e normatização, passando 

a preocupar-se no ingresso em bases internacionais. 

Conforme os critérios de estratificação apresentados no quadro 4 do primeiro 

capítulo, entende-se que revistas classificadas no estrato A1 ou A2 são aquelas que 

obedecem a todos os critérios de estratificação, sendo indexadas nas principais bases 

internacionais, tais como ISI-Thompson e Scopus, e com os respectivos indicadores 

bibliométricos JCR e H-index (Scopus), ou seja, são revistas que apresentam 

determinado grau de internacionalização, não sendo, portanto, o objeto de interesse para 

esta investigação.  

Revistas no estrato B3 ou abaixo ainda encontram-se no processo de 

cumprimento das etapas relativas à normatização, distantes da possibilidade de ingressar 

em um processo de internacionalização. 

Considerando-se que no web qualis a área de Administração, Ciências Contábeis 

e Turismo apresenta um total de 1.829 revistas, o processo de seleção para o estudo das 

revistas configurou-se aleatoriamente. Tais revistas estão segmentadas nos estratos 

conforme apresentado no quadro 11.  
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Extrato Web Qualis Total de Revistas 

A1 185 

A2 198 

B1 275 

B2 84 

B3 288 

B4 183 

B5 373 

C 243 

Total Geral 1829 

           Quadro 11: Total de periódico por estratificação na área de administração 

  2º. Semestre - 2013 

  Fonte: Portal Webqualis - CAPES 

 

Segundo Godoi e Matos (2006), o pesquisador, ao materializar o seu projeto de 

pesquisa, deve ter em vista a acessibilidade aos recursos que estão disponíveis, bem 

como, a possibilidade de acesso em que se encontram os potenciais entrevistados. 

Dado o prazo para realizar o projeto de pesquisa e os recursos disponíveis, foi 

determinada a seleção de seis revistas para o estudo, sendo três do estrato B1 e três do 

estrato B2. 

Pelo processo aleatório, identificaram-se as revistas que poderiam participar da 

pesquisa, e encaminhado e-mail aos editores dessas revistas para informar o objetivo da 

revista e se eles teriam disponibilidade para participar de uma entrevista. 

Embora o objetivo fosse pesquisar seis revistas, selecionaram-se cinco revistas 

de cada estrato, visando a uma possível ausência de resposta ou na negatividade por 

parte do editor. 

Dentro das cinco revistas selecionadas do estrato B1, foi encaminhado email 

para três delas, cujos editores responderam positivamente em participar do estudo. 

No estrato B2, inicialmente foi encaminhado email para três revistas, dessas, 

somente um editor não respondeu ao pedido. Logo em seguida, foi encaminhada uma 

solicitação para o editor da quarta revista, que respondeu positivamente. 

Considerando o total de seis revistas selecionadas, as entrevistas foram assim 

encaminhadas: três foram realizadas pessoalmente, duas via skype, e uma, em função de 

o editor estar fora do país, foi realizada por correspondência via e-mail. 

Dada a solicitação de anonimato, foi mantido em sigilo o nome do editor, nome 

da revista e o vínculo institucional. No quadro 12, são apresentadas as revistas que 
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participaram do estudo por meio do símbolo que foi designado, conforme descrito 

anteriormente, também o seu vínculo institucional (se a revista está atrelada a uma IES 

ou associação), localização, estratificação, escopo editorial e duração do tempo da 

entrevista. 

 

Revista Estrato Vinculo Institucional Escopo Editorial 

Forma da 

entrevista 

Tempo de 

entrevista 

Revista X1 B1 IES – Privada 

Administração, 

Contabilidade e 

Economia Pessoalmente 1h15min 

Revista X2 B1 Associação Profissional Engenharia da Produção Pessoalmente 45 min 

Revista X3 B1 

Associação de 

Pesquisadores Inovação 

Respostas por 

correio eletrônico 

 Revista X4 B2 IES – Privada Estratégia Pessoalmente 1h04min 

Revista X5 B2 IES – Privada Administração Geral Skipe 50 min 

Revista X6 B2 IES – Pública Administração Geral Skipe 10 min 

Quadro 12: Perfil das revistas selecionadas para pesquisa 

Fonte: autora 
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6. Análise e Discussão dos Resultados 

 

Este capítulo consiste na análise e interpretação dos dados coletados com base 

na técnica categorias análise do conteúdo. Tal análise permitirá a discussão dos pontos 

consonantes e divergentes entre a literatura pesquisada e a pesquisa de campo.  

A descrição de cada caso pautou-se nas entrevistas transcritas, no entanto, 

recorreu-se também a dados secundários extraídos no site da revista para complementar 

a coleta dos dados. 

A análise das entrevistas foi preparada de acordo com as categorias aqui 

propostas: revista; ambiente de redes e ambiente institucional. Em cada caso são 

expressos quadros em que se resumem a frequência de cada subcategoria. 

As entrevistas são apresentadas conforme a seguinte estrutura: histórico da 

revista; análise das categorias; percepção do editor em relação a internacionalização e as 

dificuldades enfrentadas pela revista. 

 

6.1. Análise dos resultados 

 

6.1.1 - Caso 1 – Revista X1 

 

O estudo com o periódico X1 foi elaborado a partir da entrevista em 

profundidade, realizada com o editor da revista na primeira quinzena de janeiro do ano 

de 2014, tendo duração de 1h15min. Como complemento à entrevista, foram coletadas 

informações disponíveis na home page do periódico, tais como, número publicações, 

pareceristas e membros do conselho editorial internacional. Conforme descrito na 

introdução do capítulo, manteve-se o anonimato do nome do editor, da revista, e o da 

instituição à qual a revista é vinculada, bem como qualquer alusão que possa remeter à 

revista. Vale ressaltar que a IES – Instituição de Ensino Superior mencionada mantém 

somente uma revista acadêmica a X1.  

 

Histórico 

 

A revista X1 foi criada em 2004 e vinculada a uma IES – Instituição de Ensino 

Superior do setor privado, que mantém os cursos de pós-graduação stricto sensu 
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Mestrado em Ciências Contábeis e Mestrado Profissional em Administração. Até 2007, 

a revista manteve as publicações quadrimestralmente (três edições por ano, com 

publicações nos seguintes intervalos: janeiro-abril; maio-agosto; setembro-dezembro). 

A partir de 2008, a revista passa publicar trimestralmente (quatro edições por ano, com 

publicações nos seguintes intervalos: janeiro-março; abril-junho; julho-setembro; 

outubro-dezembro).  

Entre o período de 2008 a 2012, cada edição foi publicada com um total de seis 

artigos, totalizando no ano vinte e quatro artigos. A partir de 2013, continua trimestral, 

porém, aumenta o número de artigos publicados. De seis artigos por edição, passa a 

publicar oito, totalizando trinta e dois artigos no ano.  

O periódico é disponibilizado tanto na versão on-line quanto na versão impressa. 

A versão on-line parte do principio do acesso aberto, ou seja, todo o conteúdo é 

disponibilizado irrestritamente. A versão impressa, em território nacional, é distribuída 

a bibliotecas atreladas a PPGs, disponibilizadas também por meio de doações, permutas 

e assinaturas. 

Internacionalmente a versão impressa é distribuída a bibliotecas vinculadas a 

instituições de ensino e pesquisa, doadas, e ou, em regime de permuta. 

No estrato Web Qualis está classificada como B1 e o principal enfoque editorial 

da revista está voltado para as áreas de Administração, Contabilidade e Economia. 

Como a revista está indexada nas bases Thomson Scientific e Scopus permite a inclusão 

dos seguintes indicadores respectivamente: JCR: 0,104; H-index (scopus): 3. A revista é 

indexada também nas seguintes bases de dados: CLASE – Citas Latinoamericanas en 

Ciencias Sociales y Humanidades; DOAJ - Directory of Open Access Journals; EBSCO 

Publishing; GALE Cengage; HAPI - Hispanic American Periodicals Index; ICAP – 

Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos da Rede Nacional de Bibliotecas 

Pergamum; ISI Web of Science; PROQUEST; REDALYC - Red de Revistas 

Científicas de AméricaLatina y El Caribe, España y Portugal; SCOPUS; SPELL - 

Scientific Periodicals Eletronic Library; SUMÁRIOS.org; Cabell Publishing; Latindex 

– Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal; Ulrich's - Periodicals Directory.  

 

Análise das categorias e subcategorias 
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No quadro 13, são apresentadas as categorias e subcategorias conforme descrito 

na proposta do capítulo de metodologia, logo em seguida, são apresentados os 

principais aspectos levantados na entrevista. 

 

Categoria Sub-categoria Repetições 

  Atividades inerentes a revista 8 

  Público alvo da revista 6 

Revista Financiamento 5 

  Internacionalização 4 
  

 

  

  Rede de relacionamento do editor 4 

  Ações para atrair autores internacionais 4 

 

Membros conselho editorial internacional 2 

Ambiente de Redes Publicação de autores internacionais 3 

 

Pareceristas Internacionais 2 

  Pesquisadores com respaldo vinculado à revista 3 

  Rede terceiros vinculados à revista 1 

  Eventos 1 
  

 

  

  Idioma 30 

  Indexação 34 

Ambiente Institucional Fator de Impacto 15 

  Estratificação 7 

  Influencias submetida em função do seu vinculo 2 

  Capes 2 

Quadro 13: Categorias e subcategorias – caso X1 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da revisão da literatura e as entrevistas realizadas 

 

Na revista X1, observa-se a predominância do ambiente institucional, nessa 

categoria, destaca-se a relevância das seguintes subcategorias: idioma, indexação e fator 

de impacto. A distinção para essas três subcategorias pode ser explicada pelo esforço 

que a revista vem realizando para internacionalizar-se. O conjunto desses esforços pode 

ser traduzido no percurso que a revista realizou até alcançar o fator de impacto, que 

pode ser descrito pela normatização da revista nos aspectos que contemplam a gestão 

científica e práticas científicas; indexação em bases de dados latino-americanas e 

indexação em bases centrais como ISI-Thompson e Scopus. 

 A indexação, conforme foi relatado no capítulo sobre periódicos científicos, é 

fator crucial para que a revista consiga elevar-se na classificação web qualis, como a 

revista já é indexada nas principais bases, um dos principais objetivos da revista é a 

busca pelo aumento no fator de impacto. 
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Observa-se que o impacto do ambiente de redes é menor do que o ambiente 

institucional, assim como os aspectos relacionados à categoria revista. Não foram 

relatadas parcerias consolidadas para captação de autores e pareceritas ou para qualquer 

outra atividade da revista. Nesse sentido, o que existe é a participação da revista em dois 

ou três eventos como o SEMEAD. Todo o aspecto de rede está relacionado ao network 

do editor. No ano de 2013, a revista conseguiu mais dois integrantes internacionais para 

o conselho editorial da revista, realizado por meio da rede de contatos do editor. Um 

desses novos integrantes está na organização da chamada de trabalho especial 

promovida pela revista. O editor acredita que, por meio do network desse novo 

integrante, possa atrair novos autores e pareceristas internacionais. 

Em relação aos aspectos da revista, existe a preocupação no cumprimento de 

todas as etapas científicas, desde o recebimento dos artigos até a etapa final que é o 

parecer favorável ou negativo. Nesse aspecto, há dois editores adjuntos que auxiliam na 

seleção (desk review) e avaliação após o artigo ter passado pelo (double-blind review). 

Em 2012, a revista recebeu cento e oitenta e dois artigos e o tempo médio para dar 

resposta ao autor foram de quinze meses. Em relação a esse prazo, o editor explica que 

“cada vez mais o processo da revista X1 tem sido mais rigoroso...” “... você escolhe os 

melhores para publicar” “A medida que eu vou melhorando o meu processo, eu vou 

estressando mais, e isso leva mais tempo”.  

O financiamento recebido por parte do CNPq leva em conta  atender o público 

internacional por meio da tradução de artigos para o idioma inglês. 

No que diz respeito ao parecerista, no ponto de vista do editor, os avaliadores 

externos são mais criteriosos  quando aceitam artigos para avaliação, esses, por sua vez, 

só aceitam manuscritos no seu próprio idioma, caso contrário, não se dispõem a avaliar. 

Em relação aos avaliadores brasileiros, o editor relata que esses aceitam elaborar 

parecer em qualquer idioma, seja inglês ou espanhol. Essa falta de seletividade pode 

contar como fator negativo aos avaliadores brasileiros.  

 

Internacionalização 

 

Para o editor da revista X1, o entendimento sobre a internacionalização de um 

periódico científico consiste na abrangência dos três públicos da revista, entre eles: 

1º. – Pesquisadores, são aqueles que buscam a informação, ou seja, o leitor 

2º. – Autores, são aqueles que submetem o seus manuscritos à revista 
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3º. – Pareceristas, público que avalia o manuscrito segundo as diretrizes da 

revista. 

Qualquer um desses três perfis pode ser de origem nacional ou internacional, 

sendo assim, o entrevistado alega que a internacionalização é alcançada quando a 

revista consegue auferir internacionalmente esses três públicos. 

Vale ressaltar, nesse contexto, que os papeis assumidos pelo público da revista 

não são isolados e estanques, ou seja, um individuo pode assumir ao mesmo tempo os 

três papeis. À medida que um pesquisador submete o seu trabalho à revista, ele poderá 

ser convocado a avaliar um manuscrito submetido por outro pesquisador, e, ao mesmo 

tempo, utilizar a revista como fonte de informações para suas pesquisas.  

Outro aspecto levantado em relação à internacionalização diz respeito à 

indexação da revista. Na fala do editor, “...a internacionalização ela se da através da 

indexação do periódico em bases de dados globais”. Foram mencionados como 

principais indexadores as bases responsáveis por emitirem os indicadores 

bibliométricos, tais como: o JCR – Journal Citation Reports da ISI-Thompson  e o 

Scopus mantido pela editora Elviser e responsável pelo indicador SJR – SCImago 

Journal Country Rank.  

O entrevistado ressaltou também a importância dos indexadores da América 

Latina, tais como Latindex e Redalyc, alegando que independentemente da região, cada 

um tem o seu alcance, portanto, são globais “... a internacionalização sobre essa ótica é 

uma busca da revista conseguir ser indexada nesses diretórios e nesses indexadores”. 

Apesar de ser indexada na ISI-Thompson, somente a partir de 2013, a revista se 

torna bilíngue, toda a edição passa a ser publicada nos idiomas inglês e português. No 

caso de submissões no idioma espanhol, o artigo é publicado no idioma submetido e em 

inglês. Tal ação só foi possível devido ao fato de a revista ganhar o edital do CNPq – 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o qual fornece 

recursos financeiros para apoiar e incentivar a editoração de periódicos científicos 

brasileiros. Como a revista é mantida pela IES – Instituição de Ensino Superior à qual é 

vinculada, os recursos financeiros transferidos para a revista não são suficientes para a 

tradução de artigos. 

Questionado se a médio ou longo prazo a revista teria intenção de publicar 

somente em inglês, o editor informou que não, que a postura da revista é publicar nos 

dois idiomas em função de dois fatores: primeiro, devido a indexadores nacionais como 
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o Spell, segundo, “importante que a revista tenha acesso também por aqueles que não 

leiam inglês”. 

O entrevistado relata que em determinados aspectos, o periódico científico 

assume uma característica de passividade, visto que as submissões dos artigos partem 

dos autores, bem como, o acesso aos manuscritos por parte dos leitores. Tendo em vista 

essa observação, identificam-se, na revista, atividades pró-ativas na intenção de atrair 

autores de outras nacionalidades. Tal ação pode ser descrita na organização da chamada 

de trabalho com vistas ao público de pesquisadores internacionais. Para organizá-la, a 

revista convidou um pesquisador da University of Virginia - USA com alto índice de 

citação para participar como editor convidado, além de convidar um novo membro do 

conselho editorial filiado a uma instituição internacional. Segundo o editor, a 

conciliação de ações como: publicar artigos na versão inglesa, apresentar o sistema da 

revista em inglês e realizar chamadas de trabalho internacionais, esse conjunto de ações 

viabilizará submissões de trabalhos internacionais. Ainda em relação às submissões 

internacionais, o editor argumenta que, quando a revista estiver próxima de 50% desse 

tipo de submissão, pode-se dizer que é uma revista internacionalizada. 

Ao longo da entrevista, o editor informa que a revista disponibiliza um software 

com o recurso de contar o número de visitantes e qual a sua localidade. No momento da 

entrevista, por meio deste software, são apresentados os países que acessaram a revista 

entre 29/04/13 a 07/01/2014, por ordem de acesso foram: Portugal, Espanha, EUA, 

Inglaterra, Índia, este país o editor faz a seguinte observação “... a Índia tem bilhões de 

pessoas, então aparecer cento e trinta e seis não é muito”, Malásia, Peru. Há outros 

países, no entanto, em que o acesso fica marginal. O relevante deste recurso é que ele 

fornece uma dimensão de quantidade e territorialidade dos acessos à revista, contudo, 

não fornece outros indicadores de qualidade, tais como, tempo de permanência na 

revista, material que o visitante está acessando, entre outros. 

Foi perguntado ao editor se para atender ao contexto internacional, a revista teria 

intenção de mudar o nome e o layout. Em relação à primeira questão, a home page da 

revista, na versão em inglês,  já adota o nome para versão desse idioma. Em relação à 

mudança de layout, não existe essa preocupação, no entanto, existem outros aspectos a 

que a revista procura se adaptar, como, por exemplo, adoção da normatização da APA, 

com vistas a atender aos padrões internacionais.  

Em relação à inserção nas redes sociais, como meio de acessar o público de 

outra nacionalidade, ao menos no curto ou médio prazo, não é vislumbrada essa 
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possibilidade. Segundo o editor “... o público que acessa a revista não o faze por meio 

de redes sociais, o público que acessa a revista usa a as bases de dados. Uma revista 

acadêmica não é lida, ela é pesquisada”. 

A internacionalização dos periódicos científicos torna-se um fator vital para 

sobrevivência desses. Na opinião do entrevistado “... acho que no médio prazo não vão 

sobreviver aquelas que não se internacionalizarem. Com certeza há uma demanda de 

publicação brasileira muito grande, acho que vão perder espaço para aquelas que se 

internacionalizarem”.  

 

Dificuldades  

 

Uma das dificuldades relatadas pelo editor refere-se aos recursos financeiros 

para tradução de artigos. A publicação de artigos em inglês é viabilizada por meio do 

incentivo disponibilizado pelo CNPq, para obtê-los, é necessário concorrer ao edital que 

o CNPq libera anualmente. Ganham os recursos financeiros as revistas que cumprirem 

todos os critérios exigidos pela a agência. O processo de solicitação ao edital é realizado 

todo o ano, e não há uma garantia de ganho, segundo o editor, a revista X1 pensa em 

ações para o momento em que não houver esses recursos.  

No relato do entrevistado, houve a tentativa com outras agências como a 

FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e o IPEA - Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada, no entanto, não se obteve sucesso com nenhuma 

delas. Não foi relatado o motivo de não ter ganhado com essas agências.  

Outra dificuldade informada pelo editor alude à questão do fator de impacto. 

Autores renomados internacionalmente procuram submeter seus papers em revistas que 

possuem alto fator de impacto. Para a revista X1, tal situação pode tornar-se um 

impeditivo na busca das melhores publicações. Por outro lado, a revista em questão 

pertence ao pequeno grupo de periódicos brasileiros da área de Administração que estão 

indexadas na base ISI-Thompson, no total, são três revistas indexadas, e que apresentam 

o fator de impacto, somente duas, a revista X1 é uma delas. 

Na base ISI-Thompson, especificamente na área de management, há 114 revistas 

que são ranqueadas pelo JCR. Para o editor, ser o penúltimo nesse ranking torna-se 

significativo, pois a revista X1 está dentro de um universo de revistas de management, 

que são mais citadas mundialmente. Isso reforça a posição da revista, que é aumentar o 

seu fator de impacto, consequentemente, tornando-se internacional. 
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Artigos publicados, Pareceristas e Conselho Editorial - Internacional 

 

Em relação às submissões internacionais, o editor informa que grande parte 

dessas têm origem em regiões como a América Latina e Península Ibérica, o que pode 

ser confirmado no quadro 14.  

 

País Quantidade % 

Brasil 70 80% 

Espanha 5 6% 

EUA 2 2% 

México 1 1% 

Peru 2 2% 

Portugal 8 9% 

Total 88 100% 
         Quadro 14: Origem institucional dos autores que publicaram  

         na revista X1 no ano de 2013. 

                       Fonte: Informações extraídas da home page da revista X1 
   

Do total de 32 artigos publicados em 2013, 20% correspondeu a autores 

internacionais. Portugal aparece em primeiro lugar com o total de 9% das publicações 

internacionais, em segundo lugar, a Espanha com total de 6%, e, em terceiro lugar, os 

países como Peru e México com o total de 3%. Tais números podem confirmar a 

existência do predomínio de autores internacionais com origem nas regiões da Península 

Ibérica e da América Latina, isto podendo ser explicado devido à proximidade 

linguística entre esses países com o Brasil.  

No quadro 15, é apresentada a distribuição dos pareceristas por países que 

colaboraram no ano de 2013. 
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País Quantidade %  

Brasil 379 97% 

Argentina 2 1% 

Canadá 1 0% 

Cuba 1 0% 

Espanha 3 1% 

Estados Unidos 1 0% 

Portugal 3 1% 

República Dominicana 1 0% 

Total  391 100% 
               Quadro 15: Origem institucional dos pareceristas que contribuíram  

                  com a revista X1 no ano de 2013. 

                  Fonte: Informações extraídas da home page da revista X1 

 

Observa-se que somente 3% dos pareceristas são internacionais. Dentro desse 

percentual, segue-se o mesmo padrão da internacionalização de autores, prevalecendo 

América Latina e Península Ibérica, havendo exceções para os países EUA e Canadá. 

No quadro 16, é apresentada a filiação institucional dos integrantes que 

pertencem ao conselho editorial da revista X1. 

 

Conselho Editorial Quantidade % 

Brasil 11 69% 

Chile 1 6% 

Espanha 1 6% 

EUA 2 13% 

México 1 6% 

Total 16 100% 
                 Quadro 16: Origem institucional do conselho editorial Revista X1 

         Fonte: Informações extraídas da home page da revista X1 

 

No conselho editorial, constata-se a concentração de brasileiros (da mesma 

forma como ocorre com as categorias de autores e pareceristas). Do total de dezesseis 

integrantes, cinco são vinculados a instituições internacionais, seguindo o mesmo 

critério dos autores e pareceristas, têm origem na Península Ibérica e na América Latina. 

Apesar de pequena, existe uma diferenciação no conselho editorial, a concentração está 

nos EUA. 

 

6.1.2 - Caso 2 – Revista X2 
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O estudo com a revista X2 foi elaborado a partir de entrevistas em profundidade 

realizada na primeira quinzena do mês de dezembro de 2013, com a editora chefe da 

revista, tendo a duração de 45 minutos. Foi preservado o anonimato do nome da editora 

assim como o nome da Associação pela qual a revista é mantida. Como forma de 

complementar a entrevista, recorreu-se aos dados disponíveis na web site da revista. 

 

Histórico 

 

A revista X2 foi criada em 1991 por uma associação que representa docentes, 

discentes e profissionais na área de conhecimento em que a revista atua. Entre os anos 

de 1991 e 2002, a revista publicava semestralmente com 12 artigos anuais.  

De 2003 a 2009 passou a publicar trimestralmente com um total de 40 artigos 

anuais, em média com 13 artigos por edição. A partir de 2010 passou a publicar 

quadrimestralmente um total de 67 artigos anuais, em média 16 artigos por edição. 

O periódico é disponibilizado na versão on-line, obedecendo aos critérios do 

acesso aberto, conceito que lida com a acessibilidade irrestrita do conteúdo e também na 

versão impressa, em que o acesso se dá por meio de assinaturas.  

No web qualis da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, a 

revista X2 é estratificada como B1, e está indexada nas seguintes bases e diretórios: 

REBAE – Rede de bibliotecas da área de engenharia de produção; SciELO -  Scientific 

Electronic Library Online; DOAJ - Directory of Open Access Journals; Scopus. Como a 

revista está indexada nessa última base, recebe o indicador H-index (scopus) de 5. A 

linha editorial da revista está voltada para a engenharia da produção. 

 Com o objetivo de incrementar o processo de internacionalização, a revista 

tomou várias medidas, entre essas, a partir de julho de 2013, passou a aceitar submissão 

de manuscritos somente no idioma inglês, alterou o nome da revista para o inglês, 

disponibilizou o sistema on line de submissão e chamadas de trabalhos no mesmo 

idioma, conforme serão descritas a seguir. 
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Análise das categorias e subcategorias 

 

Categoria Sub-categoria Repetições 

  Atividades inerentes à revista 5 

Revista Financiamento 8 

  Internacionalização 7 
  

 

  

  Rede de relacionamento do editor 2 

  Ações para atrair autores internacionais 3 

Ambiente de Redes Membros conselho editorial internacional 1 

 

Publicação de autores internacionais 3 

  Eventos 2 
  

 

  

  Idioma 31 

 Ambiente Institucional Indexação 18 

 

Fator de Impacto 9 

  Capes 2 

Quadro 17: Categorias e subcategorias – caso X2 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da revisão da literatura e as entrevistas realizadas 

 

Entre as três categorias, o ambiente institucional é a que exerce maior impacto. 

Verifica-se maior relevância para as sub-categorias idioma e indexação, tendo em vista 

que esses são os condutores de internacionalização.  

A revista X2 não está atrelada a um programa de pós graduação stricto sensu de 

uma IES, e, sim, a uma associação profissional. Provavelmente, por esse motivo, possa 

ser explicado a ausência da sub-categoria “influências submetidas em função do seu 

vinculo”. Ao perguntar se a associação delineia os rumos da revista, a editora responde 

que não “eu acho que ela não deve intervir... na verdade quem tem que dar o tom é o 

editor, eu acho que não pode ter intervenção, sabe, se não fica...” Essa fala demonstra o 

grau de autonomia que a editora tem na condução da revista. 

O impacto do ambiente de redes é menor do que a própria categoria revista. Não 

foram identificadas parcerias para atrair autores, não há participação em fast track e, 

quando há eventos internacionais, é na condição de amizade. Segundo a editora, é 

solicitada a pessoa que vai ao evento levar o folder da revista “você tá indo para um 

evento, leva um pouco desses folders, então eu queria intensificar mais isso, tá, eu 

queria assim, que sempre que soubesse (evento) alguém ter um kitizinho, leva para 

distribuir, mas isso é uma coisa que ainda vou fazer”. Isso reflete a importância que a 

editora atribui aos eventos internacionais, no entanto, no presente momento, não o faz 

por questões financeiras.  
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Na tentativa de atrair autores internacionais, mencionou-se a publicação de 

edição especial, bem como o convite a pesquisadores externos.  

Ainda no que diz respeito às redes, foi perguntado se a revista possui estudos 

bibliométricos para identificação de redes com autores internacionais. Foi respondido 

que não, como as mudanças no processo de internacionalização são ações recentes, foi 

informado que por enquanto não há como avaliar. Porém, antes do processo de 

implementação de mudanças, a editora informou que havia uma rede de autores, 

contudo, pertenciam ao contexto nacional. 

Foi observado que grande parte da mobilização da revista parte da iniciativa da 

editora (incluindo aqui o acionamento de sua teia de relacionamento), seja com ações 

operacionais ou até mesmo em ações estratégicas, como é o caso do processo de 

internacionalização, que tem sido conduzido por ela. Tal situação deve-se ao fato do 

grau de autonomia que a editora tem na condução da revista.   

Na categoria Revista, observa-se relevância para subcategoria 

internacionalização. A distinção para essa subcategoria deve-se às medidas tomadas em 

relação ao processo de internacionalização da revista com vistas a médio prazo ingressar 

na base Thomson Scientific “... para a gente ganhar qualificação melhor não tem outro 

jeito, acho que tem que mirar em coisas internacionais mesmo.” “...agora se eu 

conseguir que ela (revista) seja indexada tivesse JCR, para mim seria muito bom, 

porque aí é outro patamar de citação, de visão que vai ter né” “ em nível nacional ela 

(revista) tem boa representação, mas não vai crescer, não vai aumentar o nível de 

citação”. As frases em destaque evidenciam que, para a editora, a única forma de a 

revista sair do patamar em que está é buscar a internacionalização. 

 As ações para condução desse processo foram: submissão de manuscritos 

somente no idioma inglês; mudança do nome da revista que era em português para o 

inglês; adoção da normatização da APA - American Psychological Association, sistema 

da revista somente na versão inglês e divulgação. Em relação a esse último, a postura da 

editora é “... a gente espera com o passar do tempo, com estratégias de marketing, 

divulgação, aumente submissões de pessoas de fora, penso que a revista tem que ser 

conhecida” “Na verdade tem que fazer propagada, sabe, tem que divulgar toda vez que 

tiver evento tem que pedir para alguém levar os folders, é questão dessas pessoas 

saberem que tipo de coisa está sendo publicado, então tem que trabalhar para melhorar” 

Verifica-se na fala da editora a preocupação em estabelecer mecanismos para aumentar 

a visibilidade da revista, visando a até mesmo mercados editoriais de países como a 
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China e Índia. Apesar do processo de internacionalização já ter iniciado, tais medidas 

não foram implementadas por questões orçamentárias.  

Ao que se refere ao processo de internacionalização, a editora declara ainda que 

não se limita a essas medidas, são necessários também “um site todo em inglês, todas as 

mensagens tem que ser em inglês, os pareceres tem que ser inglês, então um monte de 

coisa, que é o passo a passo, então acho que isso é internacionalização”. Observa-se que 

a internacionalização da Revista X2, iniciou-se por meio do estabelecimento das ações 

descritas, no entanto, não é algo estanque, há ainda um conjunto de medidas sequenciais 

a serem realizadas.  

Outro fator relevante na categoria revista, diz respeito às atividades 

administrativas da revista. Até dezembro de 2013, toda a responsabilidade em receber 

os artigos, conferir a normatização, passar pelo desk review, encaminhar para os 

pareceristas era realizada pela editora juntamente com duas bolsistas. A partir de janeiro 

de 2014, a responsabilidade de receber os artigos e conferi-los conforme a norma da 

revista ficará a cargo da empresa que faz a preparação dos artigos.  

Outra mudança implementada diz respeito aos editores associados. Estes por sua 

vez, são responsáveis por compartilhar com a editora chefe o desk review e o 

encaminhamento para double-blind review, assim como, a decisão final sobre a 

publicação do artigo “ ... com a implementação desse sistema, de editor associado, 

melhorou muito” “ ... eu envio para o editor associado, e, ele, já é mais focado para 

aquele assunto, ele conhece mais gente, ele acaba gerenciando. Então, isso melhorou 

muito e diminuiu o tempo de avaliação do autor, porque estava demorando muito”. A 

editora menciona que adoção de editores associados é uma prática das revistas 

internacionais e pouco utilizado no Brasil. 

 

Internacionalização  

 

 Ao ser questionada sobre o que é internacionalização de um periódico 

científico, a editora responde que é abrangência da diversidade regional entre, autores, 

pareceristas e conselho editorial “ela (revista) tem que ter submissão, não de autores de 

um único lugar, ela tem que esta diversificada de vários países, principalmente, está em 

uma língua internacional” “... tem que ter um corpo editorial composto de pessoas não 

só locais, não só nacionais, mas ela ser composta de pessoas internacionais”. 
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Em conjunto com essa descrição, a revista vem implementando uma série de 

medidas para tornar-se internacional. O objetivo principal da revista é alcançar o 

indicador JCR da base Thomson Scientific. Tal medida é justificada como uma forma de 

não ficar estagnado, segundo a editora, a revista é conhecida nacionalmente e todos os 

programas da área a reconhece “acho que todo mundo já ouviu falar da revista X2, e as 

vezes vem muito associada ao meu nome inclusive, ah você é o editor chefe, então eu 

acho que isso ajuda, mas precisa ser reconhecida internacionalmente, então isso é um 

trabalho um pouquinho maior”. 

Sobre o processo de transição dos artigos em português para o inglês, a editora 

informou que inicialmente não houve transição. Percebendo a necessidade de mudança, 

consultou os editores associados, os quais aceitaram a alteração. Foi elaborado um 

newsletter para a comunidade acadêmica, informando que a partir de determinada data a 

revista X2, aceitaria somente artigos em inglês. A entrevistada informou que o processo 

de transição está ocorrendo  no presente momento, pois há, ao mesmo tempo, artigos em 

inglês e outros em português, os pareceres também estão misturados, como a revista é 

indexada na Scielo, é necessário enviar os artigos nos dois idiomas, a curto prazo, pensa 

tirar a versão em português da base. A editora afirma que no início é um processo 

difícil, no entanto, é possível vislumbrar os resultados no futuro “...todo mundo que 

mudou  para o inglês, não se arrependeu, então, tem uma revista W
7
, que ela já mudou 

para o inglês, há muito mais tempo, antes, bem antes, e hoje eles já tem o JCR, então 

acho que esse é o caminho mesmo, sofre no começo, mas agora vai”. 

 

Dificuldades 

 

Uma das dificuldades relatadas pela editora diz respeito ao financiamento da 

revista. Os recursos recebidos da associação não são suficientes para cobrir todos os 

custos, por esse motivo, os artigos não são traduzidos “... ela (revista) poderia todo 

artigo que recebesse traduzir para inglês, mas a gente não tem dinheiro para fazer isso, e 

se não tem, a associação não cobre isso”. É mencionado o exemplo da revista Y
8
 que 

publica em inglês e português “...se a associação quisesse ela poderia pensar em alguma 

coisa desse tipo, teria maior visibilidade”.  

                                                           
7
 Revista da área de conhecimento engenharia de produção. Mantido o anonimato. 

8
 Revista da área de conhecimento engenharia de produção. Mantido o anonimato. 
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Diante das dificuldades financeiras recorre-se à verba das agências de fomento 

CNPq e FAPESP. A editora explica que o mérito de conseguir os recursos dessas 

agências é exclusivo dela, e não da associação, pois a solicitação é feita em seu nome, 

ela é a responsável por receber os valores, bem como, prestar conta junto as agências. A 

editora constata também que se houvesse um apoio maior por parte da associação, a 

dependência em relação a esses valores seria menor. Outra forma de contribuir com o 

orçamento da revista, segundo o seu relato, seria publicar somente a versão on-line. 

Atualmente, a revista mantém a versão impressa o que contribui para o aumento das 

despesas, sendo os custos de diagramação o principal responsável por esse alto valor. 

Apesar de o acesso a versão impressa ser por meio de assinatura, o valor e o volume 

vendido é baixo, não correspondendo com o total de despesas. Não foi informado se a 

versão impressa é distribuída a bibliotecas vinculadas a PPG ou se a revista mantém 

algum sistema de permuta. 

Os valores recebidos das agências são gastos em diagramação, que em média 

custa R$ 50,00 por página “tenho que economizar página, eu acho também, existem 

autores não sabem quanto custa”. A editora menciona que há um certo exagero por parte 

dos autores em relação a figuras, quadros e tabelas, e, para que não exceder o 

orçamento, antes da publicação, ela confere cada item e sua real contribuição em cada 

artigo.  

Os recursos oriundos das agências de fomento são os primeiros a serem gastos e 

garantem a manutenção das despesas em média de seis meses, quando esses se esgotam, 

a editora recorre aos valores que a associação dispõe. Apesar de ser cobrada para 

aumentar o número de publicações no ano, ela não o fez devido aos altos custos de 

editoração. 

Outra dificuldade relatada refere-se ao número de submissões que a revista 

passou a receber, após a decisão em aceitar artigos somente em inglês. Foi informado 

que, antes da decisão, a revista recebia em média de trinta a quarenta submissões 

mensais “... era mais de uma submissão por dia, hoje diminuiu bastante, temos 

consciência disso, mas foi uma coisa planejada. A gente passou a ter quatro submissões 

por mês. Mas a gente tem um estoque de artigos aprovados, para ser publicado em 

2014, então o fluxo não vai atrapalhar. Então a gente tem o que vai ser publicado em 

2014, o que esta em avaliação, está misturado um pouco em inglês e português, vai sair 

em 2015, aí depois a gente espera que em 2016 já atinja outros patamares, né, então 

acho que foi uma coisa planejada, não foi uma coisa sem pensar”. Percebe-se, na fala da 
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editora, que a queda no número de submissões não foi uma situação inesperada, ao 

tomar a decisão em aceitar artigos somente em inglês, previa-se essa redução, tal 

conjuntura fez com que a editora planejasse a publicação das edições dos próximos dois 

anos (2014 e 2015). 

A editora compara ao que foi descrito com a da revista W, que passou pela 

mesma experiência, e, atualmente, além de possuir um alto número de submissões, 

consta no relatório JCR. A editora acredita que, com a revista X2, ocorrerá o mesmo. 

Com o trabalho “passo a passo” de divulgação, chamadas de trabalhos, entre outras 

iniciativas, o patamar de submissões retornará ao mesmo. 

Em relação ao mandato de editor chefe, a entrevista informa que está no cargo 

há dois mandados, desde 2008, e pelas normas da associação, não seria possível um 

novo mandato “já estou no meu segundo mandato, e segundo as regras eu não posso 

reconduzir a não ser que eles façam alguma outra coisa, que façam um convite, alguma 

coisa assim, mas teoricamente, eu não posso mais conduzir”. No âmbito da política 

editorial para o cargo de editor chefe, a entrevista faz uma comparação com as revista 

internacionais, informando que journals como a IJPE - International Journal of 

Production Economics e o Quality Engineering mantêm seus editores chefes há longo 

período de tempo. No primeiro journal o editor chefe está no cargo desde 1979, e no 

segundo, desde sua criação. A justificativa da editora é que não se consegue alavancar 

uma revista em um período de cinco ou seis anos, sendo que, é o tempo que permite a 

pessoa a ganhar um know know, “ se a revista está indo bem, eles não trocam, se a 

comunidade falar que esta indo bem, você continua como editor chefe” “... aqui no 

Brasil não sei como é conduzido” “... acho que é muito incipiente, pelo menos na nossa 

área, ela tem muito que aprender com os outros”. 

Com a possível troca no comando da revista, a editora declara que não poderá 

acompanhar os resultados das mudanças implementadas, tendo em vista que fora um 

trabalho planejado e organizado. 

Todo o trabalho realizado na revista é voluntário, seja do conselheiro, 

parecerista, ou o editor, toda atividade exercida não é remurados “... é tudo voluntário, e 

o trabalho como editor chefe, eu gasto tempo, muito tempo mesmo, e assim, revistas 

internacionais, a pessoa recebe para virar editor chefe, aqui no Brasil eu não sei se 

alguém ganha... duvido, mas fora, o cara ganha para ser editor chefe, o cara respira a 

revista, pensa na revista full time”. Por esse motivo de “depender do trabalho 

voluntário” encontre dificuldades com os pareceristas. A editora informa que falta 



106 

 

sensibilização aos avaliadores brasileiros, vários demoram a entregar o parecer e outros 

simplesmente ignoram a solicitação que é feita. Em sua opinião, quando o avaliador não 

responde, prejudica a si próprio “... aí quando ele vira autor, o que ele quer? Ele quer 

que o dele seja o mais rapidamente avaliado. Quando ele vira revisor “ah não, eu não 

vou fazer isso agora” acho que isso é ruim”. Tal situação vira um ciclo que prejudica o 

desempenho da revista, mas vem sendo amenizado com a implementação dos editores 

associados. 

 

Artigos publicados, Pareceristas e Conselho Editorial - Internacional 

 

Ao perguntar sobre a submissão de trabalhos de autores internacionais, a editora 

informou que atualmente esse tipo de submissão é muito baixo e concentrado na 

América Latina. Dada a mudança implementada pela revista “se daqui a cinco anos 

você me perguntasse isso eu teria outra resposta, mas hoje, não fazem nem cinco meses, 

então é muito pouco para eu falar para você o que vai acontecer”.  

No quadro 18, é apresentando o total de autores de outras nacionalidades que 

publicaram na revista X2 em 2013.   

 

País Quantidade % 

Brasil 185 97% 

Portugal 4 2% 

Colômbia 2 1% 

Total 191 100% 

   Quadro 18: Origem institucional dos autores que publicaram  

   na revista X2 no ano de 2013. 

            Fonte: Informações extraídas da home page da revista X2 

 

No total de 66 artigos publicados em 2013, somente 3% tem origem institucional 

internacional. Observa-se grande concentração de autores nacionais, as publicações 

internacionais, estão concentradas em Portugal, seguindo o padrão identificado em 

outras revistas. 

No quadro 19 é apresentado a filiação institucional dos integrantes que 

pertencem ao conselho editorial da revista X2. 
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País Quantidade % 

Brasil 60 83% 

Alemanha 1 1% 

Canadá 1 1% 

Chile 1 1% 

China 1 1% 

EUA 2 3% 

França 1 1% 

Inglaterra 1 1% 

Noruega 1 1% 

Portugal 2 3% 

Suécia 1 1% 

Total 72 100% 
               Quadro 19: Origem institucional do conselho editorial revista X2 

                Fonte: Informações extraídas da home page da revista X2 

 

Observa-se, no quadro acima, que o conselho editorial da revista X2 possui 17% 

de seus membros internacionais. Se comparado aos autores, um número bem mais 

elevado. Além de elevado, não apresenta concentração regional, há integrantes da 

América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. Nesse quesito, vai ao encontro 

inicial da fala da editora, que a internacionalização de um periódico científico consiste 

também na diversidade regional. 

Neste estudo de caso, não foi apresentado o quadro institucional dos 

pareceristas, pois a revista X2 não o disponibilizou em sua home page. 

 

6.1.3 - Caso 3 – Revista X3 

 

O estudo com o periódico X3 foi elaborado a partir de um roteiro de entrevista, 

realizada com o editor da revista. Como à época da coleta de dados o entrevistado 

estava fora do país, foi solicitado que o roteiro fosse encaminhado via e-mail, obtendo-

se o retorno por escrito na segunda quinzena de janeiro de 2014. Para complementar a 

entrevista, foram coletadas informações disponíveis na home page do periódico. Foi 

mantido o anonimato do nome do editor, da revista, bem como o núcleo de pesquisa que 

mantém a revista, e, qualquer outra alusão que possa remeter à revista.  

 

Histórico 
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O primeiro número da revista foi publicado em 2004, sob a responsabilidade do 

núcleo de pesquisa vinculado a IES pública. 

De 2004 a 2006, a revista publicou semestralmente sete artigos por edição, 

totalizando quatorze artigos anuais. 

Entre 2007 a 2009, passou a publicar quadrimestralmente em média oito artigos 

por edição, totalizando no ano vinte e quatro artigos por ano. 

A partir de 2010 as edições passaram a ser trimestrais, com doze artigos em 

média por edição, totalizando quarenta e oito artigos por edição. 

A revista é disponibilizada somente na versão on-line e obedece ao princípio do 

acesso aberto. O seu foco editorial está voltado para a temática inovação e visa a ser um 

canal de comunicação tanto para a comunidade acadêmica quanto para público 

profissional. 

No web qualis na área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo a revista 

está estratificada como B1 e está indexada nas seguintes bases e diretórios: Cabell´s 

Directories; Digital Object Identifier (Doi) – Crossref; DOAJ - Directory of Open 

Access Journals; EBSCO Publishing; Latindex - Sistema regional de información en 

línea para revistas científicas de América Latina; OPENJ GATE JOURNALS; 

ProQuest; REDALYC – Red de Revistas Científicas de América Latina; SPELL - 

Scientific Periodicals Electronic Library; SUMÁRIOS - Sumários de Revistas 

Brasileiras; Ulrichsweb - Global Serials Directory. 
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Análise das categorias e subcategorias 

 

Categoria Sub-categoria Repetições 

  Público alvo da revista 1 

Revista Financiamento 2 

 

Internacionalização 1 
     

 

Publicação de autores internacionais 1 

Ambiente de Redes Membros conselho editorial internacional 1 

 

Pareceristas Internacionais 1 

  Eventos 1 
  

 

  

  Idioma 5 

Ambiente Institucional Indexação 4 

 

Fator de Impacto 5 

  Capes 1 

Quadro 20: categorias e subcategorias – caso Revista X3 

Fonte: Elaborado a partir da entrevista realizada com o editor científico da revista X3 

 

Apesar de o editor declarar que a revista não possui uma política de 

internacionalização, nota-se o predomínio do ambiente institucional na percepção do 

editor. Nessa categoria, o idioma exerce o maior impacto, sendo que, por meio deste, a 

revista assume uma linguagem editorial, para inserir-se no contexto internacional. Ainda 

que não haja ações para internacionalização, ao longo do texto, observa-se a 

preocupação do editor na captação de recursos para financiar a tradução de artigos. 

Quanto à sub-categaria fator de impacto, não há uma referência clara de que a 

revista esteja em busca deste indicador, contudo, ao mencioná-lo, é associado a 

periódicos que possuem critérios de qualidade, bem como, a uma métrica de medida da 

inserção internacional. 

 Em relação à indexação, o editor relata que existe um empenho contìnuo na 

busca dos indexadores. Não foram mencionadas as bases a que a revista deseja 

ingressar, tampouco os esforços empreendidos nessa ação. Ainda na esfera da 

indexação, o editor faz uma crítica ao campo da editoração científica, informando que 

há um grande desconhecimento entre indexador e diretórios “A maioria das bases de 

informações são simples repositórios, não exercendo um papel de indexador, que exige 

um trabalho bibliométrico sofisticado para incluir entre outros os fatores de impacto”. 

A categoria ambiente de redes, se comparada ao ambiente institucional, 

apresentou impacto bem menor. O baixo impacto dessa categoria foi identificado 
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também no estudo das demais revistas. Na revista X3 não há ações específicas para 

atrair autores, pareceristas e membros do conselho. Contudo, verifica-se que tal ação 

fica a cargo deste último grupo. Não fora descrito como surgiu o vinculo entre os 

integrantes do conselho e a revista, segundo o editor, foi uma tarefa relativamente fácil 

“pois no Brasil adota-se uma postura de conselhos passivos”. Entretanto, na revista X3 

buscou-se uma postura contrária a esse conceito, que é justamente a definição do papel 

do conselho na construção da revista, a principal função deste grupo junto ao periódico 

é “a trazer bons trabalhos internacionais e pareceristas que não se restringem à academia 

brasileira”. 

Na opinião do entrevistado, parceria com eventos e fóruns internacionais é uma 

forma de aumentar a exposição e visibilidade da revista no contexto internacional. A 

revista X3 não possui esse tipo de parceria, mas no âmbito nacional, participa de 

importantes eventos como o Enanpad e Simpósio de Inovação em forma de fast track. 

Não foi identificado se o editor aciona a sua rede em favor da revista, situação 

bastante presente nas demais revistas. Tal ausência pode ser explicada em função da 

definição do papel do conselho junto a revista, assim minimizando a atuação do editor. 

Na categoria revista, a subcategoria internacionalização foi citada como uma 

postura de não internacionalização “Ainda não temos uma política de 

internacionalização”, embora haja essa declaração, ao longo do roteiro, o editor 

manifestou a preocupação e a intenção na internacionalização da X3. 

Para o editor, o processo de avaliação de um manuscrito não considera o usuário 

final que é o leitor, principal público de uma revista científica. Além das várias 

atribuições descritas no primeiro capítulo deste trabalho, o periódico científico tem por 

finalidade também, medir o impacto de sua produção na comunidade acadêmica, o 

editor argumenta que, conquistar a confiança dos atores inseridos nesse ambiente torna-

se uma tarefa difícil. 

 

Internacionalização 

 

Na opinião do editor, internacionalização de um periódico científico assume 

duas dimensões. A primeira é temporal que é desenvolvida a longo prazo e consiste em 

“linguagem editorial (inglês e eventualmente outras línguas estrangeiras), a presença de 

autores internacionais, penetração em comunidades científicas estrangeiras, 

reconhecimento por meio de índices de impacto e alta qualidade dos processos 
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editoriais”. A segunda dimensão é espacial, a internacionalização pode assumir a 

característica regional “...América Latina, Península Ibérica ou ainda ter uma 

internacionalização mais ampla no mundo acadêmico norte-americano e europeu; ainda 

existem referências sobre a academia asiática que cresce exponencialmente, o que é 

mais difícil de alcançar devido as nossas diferenças culturais” 

Conforme mencionado anteriormente, a revista não possui uma política de 

internacionalização, registrou-se como argumento a essa postura o foco da revista, “é ter 

uma visão de qualidade no âmbito nacional. Isto foi alcançado”. Ao longo do 

questionário, identificou-se o que restringe a busca do contexto em questão, é a 

limitação orçamentária destinada à revista pela fundação. Mesmo sem as ações que a 

conduziriam à internacionalização, percebe-se no texto do editor a significância que é 

dada ao contexto. Inicialmente pela importância da linguagem editorial, uma revista 

internacionalizada é aquela que disponibiliza os seus manuscritos no idioma inglês, não 

só isso, mas também trazer autores internacionais que contribuam com artigos de boa 

qualidade. Outra questão levantada pelo editor, e que pode viabilizar o processo de 

internacionalização, é a ”troca de participações com acadêmicos brasileiros trabalhando 

seriamente em revistas estrangeiras e vice-versa”. 

Na opinião do editor, antes de ingressar em um decurso de internacionalização é 

necessário “melhorar as conexões e partir para um processo de internacionalização com 

solidez”. Procedimento que será feito após consulta a fundação que mantém a revista. 

A revista X3 não é mantida por programa de pós-graduação stricto sensu e sim 

por uma associação de pesquisadores vinculada a uma IES pública. A associação por 

sua vez não exerce influência nos rumos da revista, a não ser por questões burocráticas e 

de fomento. No ponto de vista do editor, revistas atreladas a PPG – Programa de Pós-

Graduação, não têm uma condição favorecida à internacionalização, desse modo, 

revistas com esse tipo de vinculo apresentam duas restrições “Primeiro, são de temática 

aberta o que dificulta a sua inserção, inclusive no país. Segundo, envolvem uma 

comunidade editorial restrita, muito vinculada à instituição”. Sob esse aspecto o editor 

informa que o periódico deve ter independência editorial “Creio que todas as revistas 

deveriam ser vinculadas a grupos nacionais e internacionais de pesquisa e buscar trazer 

uma governança editorial compatível”. 

Ao longo do roteiro não foi mencionado nenhum indexador internacional, seja o 

ISI-Thompson ou Scopus, tampouco a preocupação em conseguir a indexação nessas 

bases. Por outro lado, existe no texto do editor, sempre a inferência sobre o impacto das 
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revistas, seja ela na comunidade acadêmica como uma dimensão de critério de 

qualidade, ou, como forma de mensuração para avaliação no web qualis. O único 

indexador citado foi o Spell mantido pela ANPAD, segundo o editor “é um exemplo 

maior na academia nacional, pois traz à comunidade um indexador para revistas 

nacionais, escritas em português”. O Spell também foi mencionado pelo editor da 

revista X5, como uma medida alternativa aos indexadores internacionais, de avaliar a 

produção científica nacional. 

Ao ser perguntado se a revista teria a intenção de mudar de nome e layout em 

um contexto de internacionalização, foi respondido que sim. A mudança do nome da 

revista é justificada por haver maior aderência do público estrangeiro, no layout foi 

informado que sim, no entanto, não foi justificado. 

Em relação à pergunta sobre o que acontecerá com as revistas nacionais que não 

se internacionalizarem, o editor responde que nacionalmente há espaço tanto 

quantitativo quanto qualitativo para o crescimento, entretanto, vê a necessidade de uma 

inserção internacional pelo bem da academia nacional. Antes de internacionalizar os 

periódicos brasileiros o editor faz a seguinte observação “Mas, pessoalmente creio que o 

mais importante no momento é internacionalizar a produção nacional em revistas de alto 

impacto”. 

 

Dificuldades 

 

Observa-se que a principal dificuldade enfrentada pela revista para começar a 

pensar em um processo de internacionalização refere-se à questão financeira. Segundo o 

editor não existe uma motivação nesse contexto “Estamos no início de um processo de 

debate sobre a conveniência de fazer ou não tal processo, pois no limite esbarramos na 

questão financeira”. 

A revista depende basicamente da verba da fundação a qual é vinculada, e é 

totalmente destinada a formatação e revisão gramatical dos artigos que serão 

publicados. 

Outra forma de se obter financiamento é por meio do edital que a reitoria da IES 

disponibiliza às revistas científicas da universidade. A revista X3 está pleiteando esses 

recursos com vistas a cobrir os custos do processo editorial, bem como, a versão do site 

para o inglês. Não ficou claro se a revista tem por objetivo traduzir os artigos, dentro do 

que está sendo analisado, mas pode-se fazer essa inferência.  



113 

 

Apesar de ser classificada como B1, a revista não recebe recursos das agências 

de fomento, segundo o editor “que se restringem a fomentar revistas de estratos 

superiores, normalmente”. É mencionado que haveria grande retorno acadêmico se 

houvesse incentivos a novas revistas com temáticas acadêmicas diferenciadas. Ainda 

sob esse prisma o editor declara “Falta experimentar mais fontes de financiamento, 

eventualmente até fontes privadas idôneas interessadas na temática da revista, mas esta 

vertente não é bem vista na academia”. 

Se comparado ao estudo das demais revistas, não foram identificadas possíveis 

dificuldades que a revista possa ter em relação ao corpo de pareceristas ou dentro do 

fluxo processo editorial. A principal dificuldade relatada, e que a revista já superou, é 

ganhar o respaldo e a credibilidade da comunidade acadêmica. 

 

Artigos publicados, Pareceristas e Conselho Editorial – Internacional 

 

Ao questionar se há publicações de autores internacionais e qual é a origem 

regional, foi respondido que o número de publicações internacionais é muito baixo e 

não ultrapassa os 5%. Nessa questão, o editor ressaltou a estratégia da X3, “voltada a 

fixar a revista nacionalmente, sempre incentivando a participação de autores de outras 

regiões fora do sudeste”. No quadro 21, observa-se o a origem institucional dos autores 

internacionais que publicaram na revista em 2013. 

 

País Quantidade %  

Brasil 124 98% 

Portugal 1 1% 

França 1 1% 

Total  126 100% 

   Quadro 21: Origem institucional dos autores que publicaram  

   na revista X3 no ano de 2013. 

           Fonte: Informações extraídas da home page da revista X3 

 

Observa-se que o número de autores internacionais que publicaram em 2013 é 

inferior ao número mencionado pelo editor, do total de 48 artigos publicados em 2013 

apenas de 2% tem vínculo institucional com outros países. O autor com origem 

institucional portuguesa publicou em co-autoria com autores brasileiros. 
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No quadro 22, é apresentado o vínculo institucional dos pareceristas que 

colaboraram com a revista, no entanto, não é informado no site da revista o ano em que 

ocorreu a colaboração. 

 

País Quantidade %  

Brasil 143 98% 

Itália 1 1% 

EUA 1 1% 

Argentina 1 1% 

Total  146 100% 
Quadro 22: Origem institucional dos pareceristas que contribuíram  

             com a revista X3 no ano de 2013. 

              Fonte: Informações extraídas da home page da revista X3 

 

Nota-se que o quadro de pareceristas segue o mesmo padrão dos autores, com 

apenas 2% de internacionalização. Vale ressaltar que o grau de internacionalização dos 

pareceristas é condizente, pois à medida que há autores internacionais, estes tendem a 

serem convocados para colaborarem como pareceristas na revista. 

O conselho editorial da revista também apresenta um grau mínimo de 

internacionalização. Dos dezoito integrantes, somente um possui o vínculo institucional 

com IES estrangeira em Milão-Itália, todos os demais vinculados a instituições 

brasileiras. 

 

6.1.4 - Caso 4 – Revista X4 

 

O estudo com a revista X4 foi elaborado a partir de entrevistas em profundidade 

realizada na segunda quinzena de janeiro de 2014, com o editor científico da revista, a 

qual teve duração de 1h04min. Da mesma forma como foi descrito nos estudos 

anteriores, foram preservados o anonimato do nome do editor, da revista e também da 

IES a qual a revista é vinculada. Como forma de complementar a entrevista, recorreu-se 

aos dados disponíveis na web site da revista.  

 

Histórico 
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A revista X4 foi criada em 2002 dentro da comunidade latina americana de 

estratégia, que estuda assuntos estratégicos em conjunto com vários grupos de pesquisas 

que abordam a mesma temática, sendo no inicio voltada para alunos da graduação. 

A princípio, surge com o nome diferente do que tem hoje. O seu nome foi 

alterado em 2009, quando o PPG da instituição assumiu a sua coordenação. Até então a 

revista publicava semestralmente com a média de vinte artigos anualmente. Mesmo sob 

uma nova diretriz, a revista mantém a publicação semestral com dezesseis artigos 

anuais. 

Entre os anos de 2010 e 2012, a revista passou a publicar quadrimestralmente 

com oito artigos por edição, totalizando vinte e quatro artigos ao ano. 

A partir de 2013, as edições passam a ser trimestrais, com dez artigos por edição, 

o que totaliza quarenta artigos por ano.  

A IES responsável pela revista X4 é do setor privado, e responde por mais nove 

revistas científicas, que estão atreladas aos programas de mestrado e doutorado da 

instituição nas seguintes áreas do conhecimento: ciências da saúde, ciências humanas, 

ciências sociais aplicadas e direito.  

O periódico é disponibilizado somente na versão on-line e parte do principio do 

acesso aberto. 

A revista X4 é estratificada no web qualis como B2, e indexada nas seguintes 

bases de dados: Academic Journals Database; Cabell´s Directories; New Jour; Bielefeld 

Academic Search Engine; Clase - Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 

Humanidades; DOAJ - Directory of Open Access Journals; EBSCO Publishing; Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas – SEER; Latindex - Sistema regional de 

información en línea para revistas científicas de América Latina; OpenJ Gate Journals; 

ProQuest; Redalyc; Sumários - Sumários de Revistas Brasileiras; UlrichWeb - Global 

Serials Directory; Vaggi - Search Open Access SoSci e-Journals; WorldCat;  Gale 

Cengage Learning; IndexCopernicus; Google Acadêmico; Electronic Journals Library; 

Diadorim; Spell.  

 

Análise das categorias e subcategorias 

 

Conforme proposto na metodologia, no quadro 23, são apresentadas as 

categorias e as subcategorias identificadas na entrevista realizada com o editor científico 

da revista X4. 
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Categoria Sub-categoria Repetições 

  Atividades inerentes a revista 19 

 

Boas Práticas – ANPAD 4 

 

Benchmarking 2 

Revista Infraestrutura 3 

 

Equipe editorial 3 

  Público alvo da revista 2 

 

Financiamento 4 
  

 

  

  Rede de relacionamento do editor 7 

 

Publicação de autores internacionais 3 

Ambiente de Redes Membros conselho editorial internacional 2 

 

Pareceristas Internacionais 2 

  Eventos 8 
  

 

  

  Idioma 47 

  Indexação 22 

Ambiente Institucional Fator de Impacto 11 

  Estratificação 19 

 

Influencias submetida em função do seu vinculo 2 

  Capes 15 

Quadro 23: categorias e subcategorias – caso Revista X4 

Fonte: Elaborado a partir da entrevista realizada com o editor científico da revista X4 

 

Ao observar o quadro 1, constata-se uma forte predominância no ambiente 

institucional, principalmente ao que refere-se à subcategoria idioma. Apesar das 

dificuldades relatadas em relação a esse item, é visto pelo editor como principal fonte de 

internacionalização, a publicação em inglês é o que levará à visibilidade, como 

consequência, ao fator de impacto. Logo em seguida, vem a indexação em base de 

dados internacionais como Thomson Scientific e Scopus e seus indicadores bibliométricos. 

Esses indexadores não são vistos como fator único para internacionalização, bases como 

a Scielo e Redalyc, importantes na América Latina, também são considerados 

condutores para internacionalização. Pode-se fazer a inferência que, revistas brasileiras 

indexadas em bases como a Scielo e Redalyc estão mais preparadas para ingressarem 

nas bases internacionais, e, além de serem critérios para ingressar no estrato B1 da web 

qualis. A revista X4 encontra-se preparada para essa mudança, pois recentemente 

alcançou a indexação na Redalyc.  

As subcategorias estratificação e CAPES aparecem logo em seguida. Segundo o 

editor, a CAPES é o principal órgão que rege os PPGs, por sua vez, as revistas estão 
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ancoradas a esses programas, assim, tanto a CAPES quanto o PPGs, por meio de 

padrões estabelecidos, influenciam os rumos de qualquer periódico brasileiro.  

O fator de impacto não significa que seja a subcategoria com menor relevância, 

no entanto, o editor ressalta que para alcançá-lo é necessário perpassar a barreira da 

indexação e da mesma forma o idioma. 

As subcategorias do ambiente de redes apresentaram menor impacto do que o 

ambiente institucional. Na revista não foram identificadas ações sistematizadas para a 

captação de autores ou pareceristas internacionais. Nesse sentido, parece ser uma ação 

que està vinculada ao network do editor, quando ele relata “... confesso que preciso ir 

mais lá (referia-se ao país da Espanha), ir a mais eventos, visitar mais universidades”. 

Outro fato relacionado ao network do entrevistado refere-se ao conselho da revista. 

Segundo o seu relato, foi uma ação relativamente fácil, pois baseou-se praticamente em 

sua rede de contatos. Como o editor também tem a responsabilidade de um cargo 

administrativo dentro do PPG, iniciativas como essas acabem sendo inibidas.   

Participação em congressos nacionais na categoria de fast track para capitação de 

artigos é algo recorrente na revista, entretanto, em eventos internacionais, a revista 

participa somente de um promovido pela própria IES. Não existe a parceria com eventos 

internacionais para a captação de artigos internacionais. Ainda ao que se refere ao 

ambiente de redes, foi perguntado ao editor se a revista possui estudos bibliométricos 

para possível identificação de uma cadeia internacional de pesquisa. Foi respondido que 

não, devido à quantidade de artigos brasileiros em relação aos artigos internacionais, 

não é possível realizar um estudo bibliométrico consistente.  

Em relação à categoria revista, ao que diz respeito à gestão científica e práticas 

científicas conforme descrita no capítulo 1, identificou-se grande preocupação em 

cumpri-los integralmente, principalmente em relação aos critérios de boas práticas 

científicas da ANPAD. Segundo o editor, o cumprimento desses preceitos dará 

sustentabilidade às notas auferidas pela CAPES, bem como credibilidade ao periódico. 

Outro aspecto levantado refere-se à equipe editorial e à infraestrutura 

proporcionada à equipe. Para o editor, a revista sempre prezou por manter os assistentes 

editoriais e profissionaliza-los a ponto de fornecer treinamento a outras equipes de 

revistas. Nesse sentido, o objetivo do editor é “repassar a curva de conhecimento 

adquirido”. 

O benchmarking foi um recurso utilizado para identificar as práticas realizadas 

pelos melhores periódicos do mundo. Tal ação fez também com que a revista buscasse 
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um número expressivo de indexadores, atualmente a revista é indexada em vinte e dois 

diretórios e bases de dados.   

 

Internacionalização 

 

Para o editor da revista X4, a internacionalização de um periódico científico 

percorre por dois pontos importantes. O primeiro é o idioma “... eu diria que a curto, no 

máximo a médio prazo, ela (revista acadêmica) vai ter que ser editada em inglês”, desta 

forma, permitindo o acesso aos leitores de diversas nacionalidades. O segundo ponto diz 

respeito aos indexadores internacionais. Segundo o editor, não é somente a indexação 

nessas bases, refere-se a uma dimensão maior, que é conseguir os indicadores 

bibliométricos emitidos por essas bases, é por meio da “concepção da cienciomentria é 

que a gente vai saber quais são os periódicos que são mais citados do mundo, que são 

mais relevantes, em função do fator de impacto”. 

Tanto o idioma quanto a indexação em bases internacionais são sinalizados 

como fatores macros na busca pela internacionalização, no entanto, ações operacionais 

como a captação de autores internacionais são fatores críticos nessa busca. Nesse 

sentido, logo no inicio da entrevista, o editor relatou ter muita dificuldade, pois ao 

buscar publicações em congressos internacionais, recebia o seguinte feedback: “não 

adianta tentar, é uma revista nova e publica em português, há ainda um longo caminho a 

percorrer”, ou seja, para a revista começar a ser lida e referenciada, necessariamente  ela 

precisa de tempo para ser conhecida. 

Em relação ao processo de internacionalização para a revista X4, o editor 

menciona que a revista já nasceu nesse contexto, pois foi criada dentro da comunidade 

latina americana de estratégica. Contudo, ao pensar no processo de evolução do 

periódico é necessário pensar em patamares diferentes de internacionalização, sendo 

assim, o editor relata que é necessário o planejamento das atividades para o ingresso nos 

indexadores chaves, Thomson Scientific e Scopus.  

Apesar de sua eminência, atualmente o periódico não publica em inglês, devido 

ao alto custo dos serviços de tradução. Segundo o editor, foi elaborado um planejamento 

que apresenta a importância da tradução dos artigos, argumentando ser um fator 

estratégico para o ingresso em bases internacionais. Por trata-se de recursos financeiros, 

o entrevistado menciona que é necessário o apoio institucional, caso contrário, o 

processo de internacionalização será inviabilizado. Foi perguntado se em caso de 
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aprovação do planejamento por parte de instituição, a revista manteria os artigos em 

português e inglês. O editor respondeu que sim, caso contrário, poderia perder o público 

que não domina o inglês. 

Complementando a ideia custos x internacionalização o entrevistado declara “... 

o processo de internacionalização do periódico não é uma coisa barata, e também não é 

uma coisa de curto prazo. Quando se fala sobre internacionalização, fala-se primeiro da 

cabeça do corpo editorial, segundo do parecerista, terceiro da instituição e quarto, do 

modus operandi da revista, assistente editorial e as pessoas que fazem isso, então não é 

uma coisa que se faz da noite para o dia”. Internacionalizar um periódico científico não 

significa somente traduzir artigos, mas também investir e selecionar todo o background 

da revista, descritos em: equipe editorial preparada para interagir internacionalmente, 

selecionar pareceristas aptos, conselho e comitê científico integrados no contexto 

internacional. 

Foi perguntado ao editor se para atender o contexto internacional a revista teria 

intenção de mudar o layout e também o nome. No primeiro quesito foi respondido que 

sim, no entanto, seriam necessários recursos (equipamentos e softwares) mais robustos 

para atender essa necessidade. Em relação ao nome da revista, a principio não, seria 

adotado o próprio nome em uma versão em inglês. 

  No que diz respeito a uma possível inserção nas redes sociais como forma de 

divulgar a revista, o editor menciona que não é possível, pois as redes sociais estão 

voltadas para o leitor.  Ao fazer uma analogia entre a lei de oferta e procura com o 

mercado editorial, o entrevistado menciona o seguinte exemplo “ ... quando você fala 

em mercado, tá todo mundo preocupado com o que? Com a procura, ou seja, o 

consumidor. O nosso consumidor é o leitor. Eu acho que, por enquanto a gente está 

olhando para o lado da oferta e não da procura. Estamos preocupados com quem? Os 

autores”. A revista busca captar as melhores publicações,  que  possam render altos 

índices de citação. As redes sociais não potencializam essa busca.  

 Quanto à condução do processo de internacionalização, foi perguntado ao editor 

se em sua opinião o PPG induz a revista à internacionalização, ou contrário, se a revista 

leva à internacionalização do programa. A resposta obtida foi que é difícil de determinar 

quem vem primeiro, sendo que, os PPGs são regidos pela CAPES, este por sua vez, 

organiza o web qualis “... então o editor que disser que não tem influência, ele está 

mentindo” “... do ponto de vista institucional, se tiver uma decisão de 

internacionalização, acho que contamina as duas coisas, vai contaminar o programa que 
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por sua vez contamina a revista. Acho que as duas são pertinentes”. A partir desta fala, 

observa-se o exercício institucional da CAPES, por meio de um conjunto de regras e 

parâmetros que irão influenciar os rumos dos PPGS, por consequência, influenciando 

também os periódicos científicos. 

 O software utilizado pela revista X1 (com finalidade de contar o número de 

visitantes e identificar a localidade) também é disponibilizado no site da revista X4. 

Segundo o editor, esse recurso tem duas informações “quem está consultado, em que 

país do mundo naquele momento estão consultando, e a gente tem on-line, o número de 

acesso não só do Brasil, mas no mundo. Se alguém da Mongólia acessou a revista, lá 

tem: duas pessoas da Mongólia acessaram a revista. Então a gente também sempre 

busca isso, essas novidades em termos de publicação”. Segundo o editor, apesar do 

marcador de acesso, ainda há limitações. Sabem-se quantas pessoas estão acessando a 

revista e a localidade, contudo, não há mecanismos para identificar se o visitante está 

realmente lendo a revista “...a gente não sabe efetivamente o que as pessoas estão 

fazendo com aquilo (artigo). Por exemplo, eu não sei quantas pessoas consultaram ou 

estão consultando a minha revista para preparar uma aula, ou, para extrair alguma coisa 

para sua empresa, no seu trabalho, no seu órgão público”. 

Na opinião do editor, o único mecanismo capaz de identificar o uso dos artigos 

na produção e ou reprodução em outro trabalho é o fator de impacto. 

 

Dificuldades 

 

Conforme mencionado anteriormente, uma das dificuldades enfrentadas pela 

revista refere-se à questão orçamentária. Todo o financiamento da revista é realizado 

própria IES, não havendo recursos das agências de fomento. Como o orçamento é 

limitados, inviabiliza a implementação de determinados projetos, como por exemplo, a 

tradução de artigos. Quanto aos valores das agências de fomento, o editor menciona que 

a curto prazo poderá ser cobrado pela IES por essa ação, no entanto, relata que a revista 

vem alcançando os critérios exigidos pela agência e em um prazo de um ou dois anos, 

poderá impetrar os recursos.  

Outra dificuldade bastante enfatizada foi o idioma. Segundo o editor, os 

brasileiros não têm fluência em inglês o que dificulta a produção de bons trabalhos 

nesse idioma. Para contextualizar o problema, o editor relata uma experiência 

vivenciada em uma universidade norte americana, em que uma docente dessa mesma 
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instituição fez a seguinte observação “o problema de vocês brasileiros é que vocês não 

dão aula em inglês”. O editor informa que no primeiro momento não fez sentido essa 

observação, mas depois compreendeu o contexto “é exatamente a questão da afeição ao 

idioma. É o pensar naquele idioma, o inglês, sentir em inglês, viver em inglês, não é 

somente redigir um paper, eu acho que isso é essencial. A gente já está sentido na pele”. 

Devido a essa falta de vivência na língua, o entrevistado aponta que os melhores papers 

recebidos pela revista são os nacionais. Os bons artigos internacionais, elaborados por 

aqueles que têm fluência no idioma, os autores tentam submetê-los a periódicos 

internacionais mais conceituados.  

Ainda em relação ao item idioma, foi informado que a revista X4 dispõe de 

pareceristas internacionais, entre esses, membros ligados à Academy of Cambridge, 

integrantes os quais possuem um alto nível de exigência, quando emitem um parecer, no 

mínimo possui cinco laudas, o que corresponde a um quinto de número de páginas dos 

artigos brasileiros. Segundo o editor, para esses pareceristas, tem que se pensar em 

artigos de alta qualidade e que estejam no idioma inglês, devido a questões gramaticais.  

Em relação aos avaliadores brasileiros, na opinião do editor, a área possui bons 

avaliadores, contudo, ao enviar um artigo em inglês escuta-se a seguinte expressão 

“desculpa, mas não é a mesma coisa, não tenho condição”.  O avaliador pode assumir a 

responsabilidade em elaborar o parecer, mas haverá dificuldades em dialogar com o 

autor devido às limitações impostas pelo idioma. Em sua opinião, dadas as dificuldades, 

todo o processo de internacionalização deve ser pensando e planejado.  

Além do idioma, outro fator que pode causar desinteresse nas submissões 

internacionais, no ponto de vista do editor, é o próprio contexto da revista. Em função 

de sua origem, o periódico possui vários vínculos com os países da América Latina, 

estes, por sua vez, apesar de possuírem programas de pós-graduação e centros de 

pesquisas “esses países não tem tradição na publicação científica”. 

Há um aspecto sobre a internacionalização dos periódicos científicos ao qual o 

editor refere-se da seguinte forma “... eu acho que isso não tem muito haver com o seu 

escopo, mas acho que merece ser enfatizado”. Para o entrevistado, é iminente a 

importância da internacionalização, uma vez que é a única forma dos periódicos 

brasileiros alcançarem novos patamares, entretanto, ele chama a atenção para o viés que 

pode ocasionar e também o cuidado que a situação exige. Para o editor, ao criar 

“critérios para melhoria, a gente tem que tomar cuidado para não desprestigiar ou 

desmotivar as revistas que estão abaixo do estrato”, o que significa dizer que a 
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internacionalização pode criar uma espécie de discriminação velada, podendo acarretar 

um certo desincentivo às revistas que estão entre B5 e B2. “Não se pode ter políticas 

acadêmicas no sentido editorial, que incentive esse tipo de coisa. Tem que haver 

critérios também, que incentive os estratos mais baixos”. 

 

Artigos publicados, Pareceristas e Conselho Editorial - Internacional 

 

Foi perguntando ao editor qual seria a percepção dele em relação à submissão 

dos artigos internacionais, ele informou que está pulverizado entre a América Latina, 

mas vem recebendo submissões de países como a China. No ano anterior à entrevista, a 

revista recebeu dois artigos desse país. Quanto aos artigos publicados de autores 

internacionais, a média é de um artigo internacional para oito nacionais, ou seja, a cada 

edição, há um autor internacional. No quadro 24, são apresentados os totais de artigos 

publicados tanto nacionais quanto internacionais no ano de 2013. Análise foi realizada a 

partir das filiações dos autores.   

 

País Quantidade % 

Brasil 123 96% 

EUA 1 1% 

Canadá 1 1% 

Portugal 3 2% 

Total 128 100% 

 Quadro 24: Origem institucional dos autores que publicaram  

               na revista X4 no ano de 2013 

  Fonte: autora – a partir das informações disponíveis no site da revista X4 

 

Observa-se que do total de 40 artigos publicados em 2013, 4% são de autores 

internacional, e, dentro desse número, pouco a mais da metade são de autores 

portugueses. No quadro 25 é apresentada a distribuição dos colaboradores que 

contribuíram como pareceristas no ano de 2013. 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

País Quantidade % 

Brasil 74 85% 

Peru 1 1% 

EUA 2 2% 

Argentina 1 1% 

Portugal 4 5% 

Colômbia 1 1% 

França 1 1% 

Espanha 1 1% 

México 1 1% 

Chile 1 1% 

Total Geral 87 100% 
                 Quadro 25: Origem institucional dos pareceristas que contribuíram  

        com a revista X4 no ano de 2013 

        Fonte: autora – a partir das informações disponíveis no site da revista X4 

 

Entre os pareceristas, constata-se um nível maior de internacionalização que está 

dispersos entre os países da América Latina. Há também uma concentração em um dos 

países da Península Ibérica que é Portugal. Verifica-se também a presença de países fora 

do eixo da América Latina e Península Ibérica, no entanto, com uma representatividade 

bem menor, sendo o caso dos EUA com dois pareceristas e da França com um 

parecerista.  

No quadro 26, é apresentado o conselho editorial juntamente com o comitê 

científico, os quais seguem o mesmo padrão. 

 

País Quantidade % 

Brasil 9 43% 

Argentina 1 5% 

Chile 1 5% 

Colômbia 1 5% 

Espanha 2 10% 

EUA 1 5% 

México 1 5% 

Portugal 5 24% 

Total 21 100% 
   Quadro 26: Origem institucional do conselho editorial revista X4 

            Fonte: autora – a partir das informações disponíveis no site da revista X4 

 

O padrão de internacionalização do conselho editorial e comitê científico segue 

o mesmo dos pareceristas, centrado no eixo América Latina e Países Ibero Americano. 
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O padrão de repetição tanto para autores, pareceristas e corpo editorial, deve-se, em 

primeiro, pela própria origem da revista, que, segundo o editor, surgiu no contexto 

desses países, e segundo pela aproximidade linguística desses países com o Brasil. 

 

6.1.5 - Caso 5 – Revista X5 

 

O estudo com o periódico X5 foi elaborado a partir da entrevista em 

profundidade, realizada com o editor da revista na segunda quinzena de fevereiro do ano 

de 2014, devido à distância a entrevista foi realizada via skipe, com duração de 50 min.  

Para complementar a entrevista, foram coletadas informações disponíveis na home page 

do periódico. Foi mantido o anonimato do nome do editor, da revista, bem como o da 

instituição a qual a revista é vinculada, e, qualquer alusão que possa remeter à revista.  

 

Histórico 

 

A revista X5 foi criada em 2002, mantida desde então por uma IES do setor 

privado. Diferentemente das instituições descritas nos casos anteriores, a IES em 

questão mantém cursos somente de graduação e pós-graduação lato sensu e está atrelada 

somente a um único periódico científico. 

Entre os anos de 2002 e 2004 a revista publicou semestralmente, com oito 

artigos por edição, totalizando dezesseis por ano. No período de 2005 e 2007, a revista 

passou por descontinuidade sendo recuperada pela equipe editorial vigente, mantendo a 

sua periodicidade desde então.  

Até 2010 as edições mantiveram-se semestrais com dezesseis artigos por ano.  

Em 2011 e 2012 manteve-se a semestralidade com a publicação de vinte artigos anuais. 

A partir de 2013, a revista passou a publicar trimestralmente com oito artigos por 

edição, totalizando vinte quatro artigos por edição. 

Na home page do periódico é informado que a revista está indexada em mais de 

cinquenta bases de dados nacionais, internacionais e diretórios. Entre esses se destacam: 

Cabell's Directory, CLASE, CrossRef, Dialnet, DOAJ, EBSCO, Gale, HAPI, Latindex, 

Proquest, SPELL, UlrichswebTM e WorldCat. 

Mesmo não sendo vinculada a um PPG, a revista obedece a todos os critérios 

estabelecidos pela CAPES no que diz respeito a normatização, o que lhe permite a 

classificação B2 no web qualis da área de Administração, Ciências Contábeis e 
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Turismo. Seu escopo editorial é amplo no sentido de abranger todo o campo teórico e 

empírico da área de conhecimento da Administração. 

O periódico é disponibilizado somente na versão on-line e parte do principio do 

acesso aberto.  

 

Análise das categorias e subcategorias 

 

Categoria Sub-categoria Repetições 

 

Atividades inerentes a revista 7 

 

Benchmarking 1 

 Revista Equipe editorial 1 

 

Financiamento 4 

  Internacionalização 5 
  

 

  

Ambiente de Redes  Rede de relacionamento do editor 2 

  Eventos 2 
  

 

  

  Idioma 17 

 Ambiente Institucional Indexação 25 

 

Fator de Impacto 9 

  Estratificação 15 

Quadro 27: Categorias e subcategorias – caso X5 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da revisão da literatura e as entrevistas realizadas 

 

Logo no inicio da entrevista, o editor declara que a revista não busca a 

internacionalização, mesmo com essa declaração, observa-se que a sua percepção em 

relação ao ambiente institucional predomina em relação às outras categorias. Ainda que 

não haja ações intencionais para internacionalização, o predomínio do ambiente 

institucional pode ser explicado pelos critérios de estratificação do web qualis, 

necessariamente,  para alcançar os estratos superiores, a revista tem que se haver com 

questões relacionadas a publicações em inglês, indexações, potencial de citação, etc.  

O editor concorda que, para alcançar os estratos A1 e A2, necessariamente 

infere-se ao processo de internacionalização “quando você pensa na necessidade de ter 

JCR  e estar em um indexador internacional e gerar quantidade de citações, sim, é por 

isso que tem toda uma critica em usar um indexador ou não usar o indexador”. Como 

alternativa ao JCR, que segundo o editor sofre com as criticas da comunidade 

acadêmica, surge o projeto da base de dados SPELL “vem com uma proposta se não de 

servir como indicador único, ser um indicador componente, então existiria o JCR quem 
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sabe o indexador do Google, mais um indexador nacional qualificado, para compor a 

nota final do periódico”. 

Em relação à subcategoria idioma, é justamente a afirmação de que a revista não 

tem o propósito, até o momento, em internacionalizar-se “Então, não há uma 

preocupação em inchar a publicação, criar novos números e vamos mandando artigos aí, 

eu quero artigo em inglês, quero artigo em espanhol, temos primeiro que construir uma 

base de qualidade e tem publicação nacional para fazer isso”. 

Em relação ao ambiente de redes, se comparado aos casos já descritos, o seu 

impacto é mínimo. Como a revista não tem o propósito de internacionalizar-se, não há 

ações para atrair autores de outras nacionalidades. No contexto nacional, foi perguntado 

se a revista faz chamadas de trabalhos, a resposta obtida foi não. O motivo em não fazê-

la deve-se ao fato da proposta da revista em ser generalista “... na medida eu que 

publico artigos de diversas áreas, eu aumento as chances da revista gerar interesses de 

pessoas de diversos seguimentos” “... então é uma estratégia da gente se manter 

interessante para um público maior de pessoas”. O editor justifica que, ao criar 

chamadas de trabalhos, a revista pode criar uma espécie de especialização.  

No que diz respeito a eventos, a revista participa de dois ou três, cujos nomes 

não foram mencionados. O editor vislumbra uma possível parceria com o Enanpad, 

tendo em vista que o evento está abrindo a possiblidade de fast track para periódicos 

que não sejam da ANPAD. 

O entrevistado afirma que a revista não possui nenhum tipo de parceria, seja 

nacional ou internacional. Entretanto, informa que há interesse em desenvolver 

determinados tipos de vínculos, com vistas a fortalecer o papel da revista, entre esses, 

estabelecer parceria com o Ibero América que propicia congressos com visibilidade, e, 

também, associação com IES que possuem programas do stricto sensu, semelhante ao 

contexto da W
9
 que é composta por um pull de instituições. Este tipo de parceria, 

segundo o editor, “fortaleceria a revista em âmbito nacional, então aquelas redes que 

você falou, não só de autores, mas redes de pessoas ligadas a revista, eu acho que seria 

interessante para nós”. 

Ainda no ambiente de redes, relacionado à subcategoria rede de relacionamento 

do editor, não foram relatadas ações individuais na tentativa de buscar autores ou 

pareceristas, seja nacional ou internacional, contudo, foi declarado que toda a operação 

                                                           
9
 Mantido o anonimato da revista. 
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da revista está centralizado na figura do editor, de modo que, todo o grupo de trabalho 

funciona a partir dele. Quando o entrevistado menciona que toda a revista está 

configurada em torno do editor, pode-se traçar um paralelo ao conceito de Nakano 

(2005), ao referir-se a estrutura de redes e recursos de redes na transferência do 

conhecimento. Este por sua vez suportado pelos relacionamentos diretos que conduzem 

com maior facilidade o conhecimento tácito e complexo. 

Na categoria revista, a sub-categoria atividades inerentes, a revista obteve maior 

relevância em relação às demais categorias. Esse destaque pode ser explicado em razão 

do rigor que o editor atribui ao fluxo editorial. O prazo médio para a resposta do desk 

review são de quinze dias, para o double blind review dois meses, até a publicação o 

artigo pode levar em média de cinco a seis meses. O editor justifica esses prazos 

informando que o trabalho da revista é focado no autor, esse por sua vez, trará 

contribuição para o leitor “O trabalho é focado nesse sentido, aumentar eficiência para 

não deixar ninguém esperando e fazer funcionar com qualidade. Qualidade no processo 

editorial e qualidade naquilo que está sendo publicado”.  

A segunda subcategoria com maior relevância dentro da categoria revista foi a 

internacionalização. Essa, por sua vez, no sentido de não haver interesse por parte da 

revista em inserir-se nesse contexto. 

Não foi mencionado de forma clara sobre a realização de benchmark, no entanto, 

infere-se que tal ação foi realizada quando é relatado “fizemos um levantamento 

gigantesco atrás de indexadores em tudo que tivesse de listagem de periódicos, a gente 

tava entrando em contato para saber como a gente conseguia entrar lá”. O que resultou 

na indexação de cinquenta bases de dados e diretórios. 

O trabalho da equipe editorial se faz por adesão, ou seja, não há qualquer tipo de 

retribuição, inclusive o editor. É composta por dez ou onze membros, quando há 

ausência de um deles, o trabalho é incorporado pelos demais.  

 

Internacionalização 

 

Na opinião do editor, a internacionalização de periódico científico consiste em 

“seria muito mais abrir espaço não só para publicar, mas para nós conseguirmos fazer 

sair a nossa contribuição em termos de produção de conhecimento para fora, então gerar 

esse acesso de estrangeiros e de pessoas que não partilham da nossa língua, ou, de nossa 

cultura ao tipo de conhecimento que é produzido internamente”. Complementando a 
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ideia de internacionalização, é informado que o contexto em questão produz dois 

aspectos, o primeiro “é publicar o trabalho de pessoas que não estão no Brasil, que são 

estrangeiros, espanhóis, japoneses, americanos, publicar o trabalho dessas pessoas, acho 

que é uma das dimensões” o segundo aspecto “essa parte nem é tão difícil, porque ele 

tem material e tem pessoas interessadas, mas é gerar essa segunda parte, o acesso e o 

interesse dessas pessoas no material científico que é produzido nacionalmente”. 

Ao ser questionado sobre como a revista faz para atrair autores, pareceristas e 

membros do conselho internacional, foi informado que a revista não tem a intenção em 

envolver-se em um processo de internacionalização. O editor explica que a revista não 

tem grande circulação, por mais que recebam submissões de artigos em outros idiomas, 

a quantidade é muito pequena. Para a sua ampliação, seria necessário um investimento 

maior, no entanto, é ressaltado que, no atual momento da revista, a internacionalização 

não traria a construção do periódico, pois isso levaria a capitação de artigos 

internacionais de baixa qualidade.  

Atualmente, o foco da revista não é a internacionalização, e sim, segundo o 

editor “... melhorar a qualidade das publicações nacionais, e se nós recebermos 

publicações internacionais que sejam de interesse e tenha qualidade, qualidade que a 

gente demanda”. A revista recebe em média cento e oitenta artigos por ano, desses, 

dezoito são publicados, os demais são rejeitados ou estão no processo de segunda 

avaliação “Então, não há uma preocupação em inchar a publicação, criar novos números 

com artigos internacionais, temos primeiro que construir uma base de qualidade e tem 

publicação nacional para fazer isso. Eu acho que a nossa proposta é primeiro ser um 

veículo de produção de qualidade nacional e se existir espaço, se existir interesse em 

abrir para essa participação internacional, mas ela não vai salvar a qualidade daquilo 

que nós produzimos nacionalmente, então não adianta acreditar porque nós vamos nos 

tornar mais internacionalizados, que nós vamos nos tornar melhores”. 

Conforme mencionado anteriormente, o editor concorda que, para elevar a 

classificação dos periódicos brasileiros na web qualis, necessariamente a revista passa 

por um contexto de internacionalização, situação em que o indicador JCR é 

imprescindível.  

Na opinião do entrevistado, a realidade das revistas nacionais está muito distante 

se for comparado com revistas Academy of Management Newsletter ou Academy of 

Management Review, que recebem em torno de trezentas citações. O editor afirma que, 

para que a revista seja conhecida e citada internacionalmente, a publicação deve ser em 
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inglês, contudo, isso pode gerar um paradoxo. A medida que se publica em inglês, uma 

série de pesquisadores nacionais deixam de ter acesso ao material devido às dificuldades 

encontradas no idioma. Por outro lado, pesquisadores internacionais, nos quais se tem o 

objetivo de focar, não terão interesse na pesquisa por desconhecer o periódico nacional. 

Nesse sentido, o editor faz uma crítica à utilização dos indexadores internacionais, por 

causarem enviesamento de citação.  

Segundo o entrevistado, o mesmo pode correr com periódicos que são de países 

da língua inglesa, como o caso do Canadian Journal Management e Australian Journal 

Management “eles só publicam em inglês e eles não tem um posição competitiva 

quando se olha o cenário internacional”. Mesmo publicações europeias, como por 

exemplo, a Organization Studies, considerada pelos brasileiros revista de porte, se 

comparada com as revistas norte-americanas, não geram a mesma quantidade de 

citações. Desse modo, o editor questiona o uso dos indexadores internacionais para 

auferir a qualidade dos periódicos brasileiros, e vê como alternativa, a ideia de um 

indexador nacional “ou individual por autoria ou alguma coisa por ai... ainda sem 

caminhos definidos, mas só usando o que existe hoje em termos de internacionalização, 

é difícil pensar na estruturação dos periódicos nacionais”. 

Ao ser perguntado se a revista possui estudos bibliométricos com a intenção de 

identificar se existe uma rede de autores internacionais, foi respondido que sim, mas não 

com esse objetivo, a proposta do estudo foi de comprovar a relevância da revista no 

cenário nacional, sendo que, um número expressivo de autores que publicavam em 

outros periódicos nacionais, publicavam na X5 também. O estudo foi necessário dado a 

reavaliação do web qualis à época, e também como forma de comprovar questões como: 

(vínculo institucional à graduação; desconhecimento do nome da instituição, equipe 

pequena, etc.) não afetam o potencial da revista como um veículo de comunicação 

científica. 

Mesmo não sendo atrelada a um PPG, foi perguntado ao editor se revistas 

vinculadas ao stricto sensu conduzem o programa à internacionalização. Foi respondido 

que esse tipo de situação dependerá muito da política do programa, em que muitos 

casos, tendem a enxergar a revista como um braço do próprio programa “apesar da 

revista não funcionar para publicar aquilo que é produzido no programa, ela traz pontos 

ao programa...” “... não vejo contribuição do programa em si, tirando a questão de ter os 

membros do próprio programa, participar no desenvolver da revista...” 
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Em relação ao programa stricto sensu delinear os rumos da revista, o editor 

declara que sim, o programa demanda bastante nesse sentido. No seu ponto de vista, 

para um programa obter nota seis ou sete, necessariamente ele precisa ser 

internacionalizado “uma das maneiras de você expressar e dizer somos 

internacionalizados, é você ter uma revista que faz esse trabalho, então acho que existe 

um vínculo da revista do programa, daí como você falou, uma pressão do programa no 

sentido de internacionalização da revista, é ela criar mais parecerias, porque isso traz 

um reconhecimento maior do programa”. Por outro lado, a contrapartida do programa 

para a revista é muito pequena, os pesquisadores do programa não podem publicar na 

revista, devem procurar outras revistas. Desse modo, as contribuições entre programa e 

revista são pequenas. A revista é considerada como parte dos critérios para o 

reconhecimento da nota. 

Ao ser questionado sobre o destino das revistas nacionais que não se 

internacionalizarem, o editor declara que, com a quantidade de cursos de graduação em 

administração, muitas revistas dedicar-se-ão ao público interno, ou seja, publicando a 

produção científica de graduandos e professores, não necessariamente estarão gerando 

conhecimento, mas sim uma oportunidade pedagógica. Outra situação observada em 

relação à internacionalização, pouquíssimas revistas brasileiras em curto ou médio 

prazo terão um perfil realmente internacional, elas chegarão próximo a revistas como 

Canadian Management Journal ou Australian Management Journal “dificilmente nós 

vamos ter algo que consiga superar essa barreira que existe”. Em sua opinião, com o 

crescente número de pesquisadores nacionais, cada vez mais esses publicarão em 

revistas internacionais, incrementando a internacionalização da produção brasileira, no 

entanto, os periódicos brasileiros não estarão inseridos no contexto mundial. 

 

Dificuldades 

 

Conforme descrito nos casos anteriores, buscou-se identificar as dificuldades 

encontradas pelas revistas no percurso da internacionalização. Embora o editor tenha 

declarado a falta de adesão nesse contexto, houve a tentativa de se registrar os possíveis 

contratempos que afetam a editoração da revista.   

Pode-se afirmar que a revista é financiada por dois grupos, o primeiro parte da 

instituição vinculada, que fornece o ambiente virtual para hospedar a página da revista. 

O segundo grupo é a equipe editorial, composta por dez ou onze membros responsáveis 
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por todo o processo de publicação. Vale ressaltar que esse grupo, em contrapartida ao 

seu trabalho, não recebe nenhuma retribuição ao seu trabalho, a realização deste se 

realiza por questões de realização pessoal. Na ausência de um integrante, todo o 

trabalho é redirecionado a outro membro da equipe. 

A revista não recebe recursos das agências de fomento, e os recursos da 

instituição mantenedora, fica restrita à disponibilidade do site, não havendo outros 

investimentos. A revista não dispõe de diagramadores e revisores, é solicitado aos 

autores que façam a revisão do texto e também, que disponibilizem o seu manuscrito em 

template, de modo que a equipe editorial fica responsável somente pela adequação final 

do artigo. 

Não houve o relato de dificuldades com a equipe editorial, tampouco com o 

grupo de pareceristas. Na fala do editor, percebe-se que o fluxo do processo editorial 

(prazos de resposta aos autores) transcorre normalmente.  

 

Artigos publicados, Pareceristas e Conselho Editorial – Internacional 

 

Em relação às submissões internacionais, mesmo sem uma ação intencional, a 

revista recebe manuscritos de outros países. Segundo o editor, esse tipo de artigo está 

abaixo dos 5%, já houve submissões da Argentina e Columbia. Geralmente, grande 

parte dessas submissões é de origem da península ibérica. No quadro 28 é apresentado a 

origem institucional dos autores internacionais que publicaram artigos em 2013. 

 

País Quantidade %  

Brasil 78 96% 

Espanha 1 1% 

Estados Unidos 1 1% 

França 1 1% 

Total  81 100% 

Quadro 28: Origem institucional dos autores que publicaram  

na revista X5 no ano de 2013. 

         Fonte: Informações extraídas da home page da revista X5 

 

Observa-se que no ano de 2013, do total de 24 artigos, 4% possuem vínculo 

institucional com universidades estrangeiras. Essas publicações não foram individuais e 

sim em co-autoria com brasileiros. 
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 Seguindo a diretriz de não internacionalização, o quadro de avaliadores
10

 em 

2012, apresentou 116 pareceristas, todos vinculados a instituições de ensino brasileiras. 

O mesmo acontece com o conselho editorial, são 13 membros vinculados a IES 

brasileiras. 

 

6.1.6 - Caso 6 – Revista X6 

 

O estudo com o periódico X6 foi elaborado a partir da entrevista em 

profundidade, realizada com o editor da revista na segunda quinzena de janeiro do ano 

de 2014, por questões de disponibilidade do editor, a entrevista foi realizada via skype, 

com duração de 10 minutos. Para complementar a entrevista, foram coletados 

informações disponíveis na home page do periódico. Foi mantido o anonimato do nome 

do editor, da revista, bem como o da instituição a qual a revista é vinculada e qualquer 

alusão que possa remeter à revista.  

 

Histórico 

 

A primeira edição da revista X6 foi em 1994, editada por programa de pós-

graduação stricto sensu mantido pela IES do setor público. Em 2005, o título da revista 

é alterado, assumindo o nome que  tem hoje. 

A revista é disponibilizada tanto na versão eletrônica quanto na versão impressa. 

A primeira obedece aos critérios do acesso aberto e, a segunda, é distribuída 

nacionalmente às bibliotecas que possuem centros de ensino e pesquisa. A versão 

impressa também é disponibilizada por meio de assinatura. 

Desde 2005, é publicada trimestralmente com sete artigos por edições, 

totalizando vinte e oito artigos anuais. A partir de 2010, passou a publicar trinta e seis 

artigos anuais, em média nove artigos por edição. 

O foco editorial da revista está voltado para todas as dimensões do campo da 

administração. A estratificação no web qualis é B2 e está indexada nas seguintes bases: 

Gale Cengage Learning; ProQuest Information and Learning; Sumários Brasileiros de 

Revistas Científicas; EBSCO Publishing; SPELL - Scientific Periodicals Electronic 

Library. 

                                                           
10

 Até o fechamento deste capítulo, a revista não havia disponibilizado a relação de pareceristas de 2013. 
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Análise das categorias e subcategorias 

 

Categoria Sub-categoria Repetições 

 Revista Financiamento 1 

  Internacionalização 2 
  

 

  

 Ambiente de Redes  Eventos 1 
  

 

  

  Indexação 5 

 Ambiente Institucional Fator de Impacto 2 

 

Estratificação 5 

 Influências submetidas em função ao seu vinculo 1 

Quadro 29: categorias e subcategorias – caso Revista X6 

Fonte: Elaborado a partir da entrevista realizada com o editor científico da revista X6 

 

A revista X6 assume uma postura de não internacionalização. O editor declara 

“não temos nenhuma medida ou plano de ação feita ou especificamente com esse foco”. 

Mesmo sem ações específicas com vistas à internacionalização, o ambiente institucional 

sobressai entre as demais categorias. As subcategorias indexação e estratificação 

surgem com maior impacto. A primeira como uma tentativa do editor explicar quais as 

bases em que a revista está indexada, e, também, o relato das dificuldades encontradas 

para indexar da base de dados Scopus. Vale ressaltar que, mesmo não direcionando as 

ações da revista para internacionalização, a tentativa de buscar o indexador Scopus, é 

uma forma de internacionalização. Dependendo do número do indicador H-index da 

base Scopus, a revista poderá alcançar o estrato A no web qualis. 

A subcategoria estratificação foi identificada na fala do editor como uma forma 

de elevar o patamar “estratos” submetendo a revista às regras vigentes, e não como uma 

forma de melhoria ou evolução do periódico “a gente é B2 tentando chegar no B1, se 

para chegar no B1 for necessário participar de um indexador, que para você ter um fator 

de impacto, os artigos precisam ser lidos e citados por autores estrangeiros, então tem 

uma pressão sim”. 

A menção ao fator de impacto não foi relacionada a uma busca em que a revista 

almeja, conforme descrito nos casos X1 e X2, em que as revistas gradualmente vem 

cumprindo etapas para ingressar no contexto internacional. A referência ao indicador 

em questão limitou-se a uma crítica às revistas brasileiras, pois o editor explica que se 

não há o JCR, não há interesse por parte dos pesquisadores internacionais “Por que a 
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pessoa vai querer publicar num periódico brasileiro? Se não tiver fator de impacto, eu 

não vejo porque alguém de fora vai querer publicar, né?”. 

No ambiente de redes não foi relatado como a revista faz para atrair autores, 

pareceristas e membros para conselho editorial. Não foi possível identificar se o editor 

utiliza a sua cadeia de relacionamento a favor da revisa, tampouco se o periódico 

trabalha com chamadas de trabalho para promover a revista. Em relação aos calls 

papers, foi possível consultar na versão on-line da revista algumas edições especiais 

publicadas nos anos 2006, 2007 e 2008, no entanto, não é possível comprovar se a 

edição teve origem em uma chamada de trabalho. 

Na categoria ambiente de redes, foi possível identificar somente a parceria com 

eventos dos quais a revista participa ou foi convidada a participar, entre esses, foi 

mencionado o SEMEAD.  

Na categoria revista, não foi possível explorar as atividades da revista, como por 

exemplo, os prazos do fluxo editorial, dificuldades com pareceristas ou equipe editorial. 

O que foi possível observar refere-se ao fator financiamento da revista. Esta recebe 

recursos financeiros de três fontes diferentes, da própria instituição mantenedora, da 

CAPES e também de uma fundação vinculada à mantenedora, valores os quais são 

gastos em todo o processo editorial no caso com impressão, envio da revista, custos 

administrativos e manutenção do site. Não foram informados o valor e o volume da 

assinatura. 

 

Internacionalização 

 

Na opinião do editor, a internacionalização do periódico científico se realiza por 

meio do acesso a revista por pessoas de outros países. Não foi possível expandir a 

temática, pois conforme mencionado anteriormente, o editor afirma que a revista não 

possui nenhuma ação para internacionalizar a revista e também não manifestou tal 

intenção para o futuro. 

No final da entrevista, quando é perguntado ao entrevistado o que acontecerá 

com as revistas brasileiras que não internacionalizarem, o editor faz o seguinte desabafo 

“Olha, eu entendo que a questão de uma revista, toda essa pressão que existe para fazer 

isso, fazer aquilo, eu acho isso tudo errado. Eu acho que cada revista tinha que 

desenvolver a sua linha de ação própria. Infelizmente, por conta desse produtivismo aí, 

a própria CAPES faz pressão, como você mesmo disse para internacionalização, eu 
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acho que isso não é bom. A gente tem que jogar o jogo, né? Gostando ou não, a gente 

tem que jogar o jogo conforme a regra. Então, eu acho que a pressão é muito grande e 

eventualmente, as revistas que não tenham uma boa avaliação não vão receber artigo. 

Vão ter muita dificuldade para receber artigo”. 

Observa-se na fala do editor a não concordância com o atual sistema de 

avaliação, até mesmo com tom de crítica aos critérios adotados pela CAPES. Contudo, 

ao mesmo tempo em que há a crítica, há também a adesão a esses critérios, tendo em 

vista que, ao não cumpri-los, a revista poderá ser prejudicada com a falta da submissão 

de manuscritos. Significa dizer que, em um curto ou longo período de tempo, a revista 

se tornará internacionalizada, mesmo sem a concordância do editor que estiver gerindo 

a revista. 

 

Dificuldades 

 

Como não há ações intencionais no processo de internacionalização, não foram 

identificados dificuldades para esse contexto. 

Uma dificuldade identificada em todas as revistas estudadas, refere-se à situação 

financeira, todas são administradas com pouco recursos financeiros e infra-estrutura 

limitada. No caso da revista X6, não houve o relato dessa dificuldade, uma explicação 

que pode ser dado para essa ausência é o fato da revista receber verbas de três fontes 

diferentes. 

 

Artigos publicados, Pareceristas e Conselho Editorial – Internacional 

 

Ao ser questionado se a revista faz alguma ação para atrair autores 

internacionais, foi respondido que não. Segundo o editor a revista é bem conhecida 

nacionalmente, no entanto, dificilmente há submissões internacionais, quando há, são 

originários de Portugal, e, em algumas ocasiões da América Latina. O entrevistado 

argumenta que os portugueses valorizam o sistema de avaliação brasileiro, muitos 

possuem o currículo lattes e consideram a classificação da revista ao fazer a submissão, 

ao contrário de outros países, que valorizam o indicador fator de impacto para 

realizarem a submissão. No quadro 30 é apresentado o total de autores nacionais e 

internacionais que publicaram na revista no ano de 2013. 
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País Quantidade %  

Brasil 62 97% 

Portugal 2 3% 

Total 64 100% 
Quadro 30: Origem institucional dos autores que publicaram na 

 revista X6 no ano de 2013
11

. 

                 Fonte: Informações extraídas da home page da revista X6 

 

Observa-se no quadro 30, dos 24 artigos publicados em 2013, o perfil 

institucional dos autores que publicaram na revista está condizente com a fala do editor. 

A grande maioria dos manuscritos são de autores brasileiros, e os artigos internacionais, 

de autores portugueses.  

O quadro de pareceristas
12

 obedece ao mesmo panorama dos autores. Em 2012, 

a revista contou com cem pareceristas, sendo que, destes, somente dois possuem vínculo 

institucional fora do país, Portugal e México. 

No quadro 31 é apresentada a dispersão regional do conselho editorial. 

 

País Quantidade %  

Brasil 8 67% 

EUA 2 17% 

Colômbia 1 8% 

Alemanha 1 8% 

Total 12 100% 
                 Quadro 31: Origem institucional do conselho editorial revista X6 

                  Fonte: Informações extraídas da home page da revista X6 

 

Nota-se que o conselho editorial, mesmo com um número menor de integrantes 

se comparado ao quadro de pareceristas, apresenta um número maior quanto à dispersão 

geográfica, totalizando quatro membros internacionais. Esse número é maior até em 

relação aos autores internacionais. 

 

6.2 Análise comparativa dos casos 

 

Neste tópico, apresenta-se uma proposta de análise comparativa em relação à 

postura no processo de internacionalização adotada pelas revistas estudadas, partindo do 

                                                           
11

 Até o momento do levantamento dos dados, a revista não havia publicado a edição no. 4 de 2013.  
12

 Até o momento do levantamento, a revista X6 não havia disponibilizado a relação de pareceristas 

referente a 2013. 
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que fora identificado nas três categorias: Revistas, Ambiente de Redes e Ambiente 

Institucional. 

No quadro 32, foram sintetizados os principais pontos de cada categoria. 
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* Zelar pela qualidade do 

processo editorial desde o desk 
review até a decisão editorial; 

* Editor como ator principal da 
revista; 

* Publicação em inglês como 
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internacionalização e indexação; 

* Prazo de resposta longo 
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* Zelar pela qualidade do 

processo editorial desde o desk 
review até a decisão editorial; 

* Editor como ator principal da 
revista; 

* Publicação em inglês como 

principal fonte de 
internacionalização e indexação; 

* Financiamento: Mantida pela 

associação que mantém a revista, 
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autores internacionais; 
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* Financiamento: Mantida pela 
associação que financia a revista; 

* Participação em congressos 

nacionais. 
 

 

* Publicação em inglês como 
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internacionalização e indexação; 

* Internacionalização: não existe 

ações com objetivo de 

internacionalização. 
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processo editorial desde o desk 

review até a decisão editorial; 

* Editor como ator principal da 

revista; 
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* Infraestrutura;   

* As influências pelo seu vinculo 

institucional se da por meio do 
PPG, que por sua vez é regido 

pela CAPES. 
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* Financiamento: Mantida pela 
IES vinculada; CAPES e 

fundação atrelada a IES; 

* Participação em congressos 

nacionais. 

 

* Percebe a indexação como 
forma de aumentar a 

classificação no web qualis; 

* Internacionalização: não existe 

ações com objetivo de 

internacionalização 

 

* Pelo fato das revistas 
brasileiras não possuirem fator 

de impacto, não desperta 

interesse por parte pesquisadores 

internacionais 

Quadro 32: Análise comparativa entre as categorias 

Fonte: autora – elaborada a partir das entrevistas com os editores das revistas estudadas  

 

6.2.1 Categoria: Revistas 

 

No que diz respeito ao processo de internacionalização, identificou-se que 

somente as revistas X1 e X2 possuem direcionamento visando à inserção no contexto 

internacional. A primeira revista já indexada na base ISI-Thompson, tem o objetivo de 

aumentar o seu indicador JCR por meio de chamadas de trabalhos internacionais 

organizadas por pesquisadores renomados em sua área de atuação, além de publicar os 

artigos também no idioma inglês. A segunda revista, com o objetivo de inclusão no 

indexador ISI-Thompson com vistas ao JCR, reformulou todo o seu processo de 

submissão e passou a aceitar somente manuscritos em inglês, a publicação dos artigos 

passou a ser também no mesmo idioma. Percebe-se que tanto a revista X1 quanto a X2 

cumpriram as várias etapas do processo normativo da revista (gestão e práticas 
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científicas), o que possibilita a essas revistas maior preparo para ingressarem no âmbito 

internacional.  

Para as demais revistas X3, X4, X5 e X6 não foram constatadas atividades com 

vistas ao ambiente global, contudo, os editores das revistas X3 e X4 declararam a 

intenção e contextualizaram a importância de uma revista científica internacionalizada. 

Segundo o editor da revista X4, o periódico já nascera internacionalizado, no entanto, 

precisa alcançar patamares diferentes de internacionalização. Percebe-se que existe uma 

consciência muito forte por parte do editor para que a revista alcance esse tipo de 

patamar, entretanto, por questões financeiras tal ação é limitada. O mesmo ocorre com a 

revista X3, existe a intenção por parte do editor, no entanto, é restringida por questões 

orçamentárias. 

Os editores das duas últimas revistas X5 e X6 demonstram não ter interesse em 

internacionalizar o periódico. O editor da revista X5 assume que a internacionalização 

não é foco da revista, e sim incentivar e apoiar a publicação nacional. O editor da revista 

X6 mencionou que não há ações de internacionalização, assim como não ser o objetivo 

da revista a curto ou médio prazo. Para ele, a internacionalização é vista como mero 

componente de metas para escalonar a classificação da web qualis. 

Em relação à gestão científica definido por Sandes-Guimarães (2013) e práticas 

científicas definido por Alves (2010), identificou-se que as revistas X1, X2, X4 e X5 

possível mensurar todas as etapas do processo editorial, que vão desde do desk review 

até a decisão editorial. No ponto de vista desses editores, o rigor com o procedimento de 

avaliação e o fluxo editorial é a base que proporcionará sustentabilidade e respaldo ao 

periódico junto à comunidade acadêmica. Tanto a revista X3 quanto a revista X6 

possuem o processo de double-blind review, todavia não possível mensurar o cuidado 

com todo o fluxo editorial.  

O tempo de resposta que é dado aos autores entre a submissão e a publicação do 

artigo é considerado como critério de qualidade pelos editores. No entanto, o prazo 

decorrente desse processo diverge entre os editores. Para o editor da revista X1 quanto 

maior o rigor no procedimento de avaliação (artigo pode passar por mais de duas 

rodadas) maior será o tempo de resposta, sendo assim, um prazo de resposta de quinze 

meses é aceitável. Para a revista X5 o prazo de seis meses entre a submissão e a 

publicação do manuscrito é o tempo praticado pela revista. O prazo maior que esse é 

considerado pelo editor como um fator de desrespeito ao autor. 
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A prática do benchmarking foi relatada pelas revistas X4 e X5 como forma de 

identificar e buscar o maior número de indexadores e diretórios. Entre as seis revistas 

pesquisadas, essas são as que apresentam o maior número de indexadores e diretórios, 

com o total de vinte e dois e cinquenta respectivamente. 

O requisito de proporcionar infraestrutura à equipe editorial, bem como 

treinamento a esse grupo de trabalho, foi levantada somente pela revista X4. 

Em relação ao financiamento, quatro revistas são mantidas por programas de 

pós-graduação stricto sensu, entre essas revistas estão X1, X4, X5 e X6. O periódico X2 

é mantido por uma associação profissional e o periódico X3 mantido por um núcleo de 

pesquisadores que está vinculado a uma IES pública. Somente as revistas X1 e X2, por 

atenderem os critérios das chamadas, recebem recursos financeiros das agências de 

fomento. A primeira recebe somente do CNPq, e, a segunda, recebe do CNPq e também 

da FAPESP, o que não as impede de encontrar dificuldades em relação ao seu 

orçamento. As demais revistas ficam atreladas financeiramente somente ao PPG ou a 

associação de vínculo, exceto a revista X6, que recebe verbas de três fontes diferentes. 

A restrição orçamentária imposta pelo vínculo instituição é a maior dificuldade 

encontrada por  aquelas revistas que buscam ingressar no contexto global. 

 

6.2.2 Categoria: Ambiente de Redes 

 

Uma característica bastante significativa e presente em quatro revistas estudadas, 

entre elas, X1, X2, X4 e X5, é a atuação do editor como figura central das atividades da 

revista, seja ela buscar novos membros para conselho editorial, pareceristas ou até 

mesmo autores, sejam nacionais ou internacionais. Essa atuação em muitas ocasiões 

envolve a própria rede de relacionamento do editor, além de todo o grupo de trabalho 

funcionar a partir dele. Nas revistas X3 e X6, pelo que o que foi escrito e declarado, a 

atuação do editor não foi detectada como uma figura central, ou seja, aquele que articula 

tudo na revista. 

A participação em eventos foi uma característica identificada em todas as 

revistas estudas. Essa participação geralmente se realiza por meio de fast track em 

eventos de temáticas voltadas para área de atuação da revista. Participação em eventos 

como o Enanpad (principal evento acadêmico na área de Administração promovido pela 

ANPAD) foi mencionada pelas as revistas X3 e X5. 
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Estratégias para captação de autores internacionais foram identificadas somente 

na revista X1. Mediante a chamada de trabalho internacional organizada por membros 

do conselho com filiação externa, as chamadas visam a alcançar o público de autores de 

outras nacionalidades, por intermédio da rede de relacionamento do integrante que 

pertence ao conselho. A revista X2 mencionou adotar iniciativas semelhantes para 

alcançar o público internacional. No entanto, como o processo de internacionalização é 

algo recente, e a revista dispõe não de orçamento, a editora não descreveu a forma desta 

atuação. O editor da revista X4 declarou ser importante o número de submissões 

internacionais, contudo, por falta de recursos financeiros, não planeja qualquer ação. 

Dentro desta perspectiva, as demais revistas assumem uma postura totalmente 

passiva em relação às submissões internacionais. Isso significa dizer que deixam de 

receber esse tipo de submissão. O número de publicação de autores de outras 

nacionalidades é inexpressivo, tendo em vista que grande parte dessas é de origem da 

Península Ibérica e América Latina.  

Ao traçar um panorama geral entre categoria Revista e Ambiente de Rede pode-

se esboçar a seguinte constatação. Na revista X1, que tem o enfoque mais 

internacionalizado, percebe-se que o editor dá grande ênfase ao seu contexto de rede 

(dado o número de subcategorias detectadas a esta categoria). A revista X4 não é uma 

revista internacionalizada, todavia, o seu editor vislumbra a importância em torná-la 

global e vem trabalhando junto a IES para conseguir o apoio necessário. Observa-se que 

a ênfase demonstrada pelo editor é na categoria revista (visto o número de subcategoria 

identificada). 

Pode-se inferir aqui que a revista X1 busca internacionalizar-se por meio do seu 

contexto de redes; a revista X4, na tentativa de ingressar em um processo de 

internacionalização, o faz por meio dos procedimentos usuais da revista. 

Nas revistas X2, X3, X5 e X6, não foi possível tal indução, devido ao fato de 

existir equilíbrio entre as categorias. 

 

6.2.3 Categoria: Ambiente Institucional 

 

Entre as revistas estudadas, a percepção que o editor tem em relação ao ambiente 

institucional é semelhante entre os periódicos, havendo pouca distinção entre elas. O 

idioma, ou seja, publicação de artigos em inglês, é considerado por todas as revistas 

como um elemento fundamental para o processo de internacionalização. É por meio 
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deste tipo de publicação que é viabilizado o ingresso em bases de dados internacionais, 

bem como, proporcionar os índices de citações que irão gerar o fator de impacto.  

Apesar de reconhecerem o valor das publicações em inglês, os editores das 

revistas X4 e X5 ressaltam que pesquisadores brasileiros dificilmente irão produzir bons 

trabalhos em inglês, isto devido a falta de acessibilidade ao idioma. Na opinião desses 

editores, em função dessa limitação, dificilmente os periódicos brasileiros terão inserção 

internacional. Pesquisadores que têm fluência no idioma procurarão revistas que com 

visibilidade, ou seja, que possuem fator de impacto. 

Todos os editores fizeram alguma referência em relação aos indexadores, 

principalmente aos indexadores internacionais, tendo em vista que esses são os únicos 

que possibilitam o ingresso no extrato A do web qualis. Mesmo a revista X6, que 

demonstrou a falta de interesse no cenário internacional, citou as dificuldades de 

ingressar em uma base internacional como a Scopus.  

Menção a indexadores nacionais e da América Latina também forma registrados. 

O indexador Redalyc, que tem grande visibilidade na América Latina, foi citado pela 

revista X4, que considera na próxima avaliação o ingresso no estrato B1 por ter 

conseguido a indexação nessa base. A base de dados Spell foi mencionada pelas revistas 

X3 e X5, por considerar revistas que publicam na língua portuguesa e no futuro se 

propor a gerar um indicador bibliométrico nacional.  

Face à importância que os indexadores assumem para as revistas, a seguir é 

apresentado o status de cada revista em relação aos indexadores: 

Revista X1 encontra-se indexada nas principais bases internacionais, Scopus e 

ISI-Thompson, na atual momento, os esforços da revista estão direcionados à aumentar 

o fator de impacto na ISI-Thompson. A Revista X2 remodelou a sua forma de 

submissão, com o objetivo de ingressar na ISI-Thompson e obter o fator de impacto. A 

Revista X3 não declarou quais bases que visa ingressar, informou que a busca por 

indexadores é esforço cotidiano. As Revistas X4 e X5 são indexadas em mais de 20 

bases de dados nacionais e internacionais, o esforço se deu por meio de ações de 

benchmarking. A Revista X4 almeja os indexadores internacionais, a revista X5 não 

ambiciona tais indexadores, contudo, está em processo de avaliação em bases como a 

Scielo e Redadyc. A Revista X6 vê como obrigação a indexação em bases 

internacionais. 

As revistas atreladas ao PPG do stricto sensu X1, X5 e X6, devido ao seu 

vínculo institucional, foram as únicas a declararem que existe influência nos rumos da 
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revista, seja por meio do corpo editorial, que geralmente fica a cargo dos próprios 

docentes do programa, ou pela CAPES, agência do governo que regulamenta e fiscaliza 

os PPGs do stricto sensu. Aqui vale ressaltar que programas avaliados com notas entre 6 

e 7 são aqueles considerados internacionalizados pela CAPES. Embora as revistas 

institucionais tenham como regra não praticarem a endogenia, visto que poderá acarretar 

em prejuízos a sua avaliação, os PPGs as consideram como um dos vários aspectos que 

os programas dispõem para serem considerados internacionais, de forma que a postura 

internacionalizada da revista possa contribuir para a avaliação do programa. 

As demais revistas vinculadas a associações profissionais ou de pesquisadores, 

de certa forma, admitem que não se pode excluir a presença da CAPES, sendo que, é a 

agência responsável por determinar os critérios de classificação. Entretanto, para essas 

revistas (não institucionalizadas) não há a presença dos PPGs, que exercem forte 

pressão para apoiar na pontuação do programa. 

Talvez, por esse motivo, a revista X5 não perceba a internacionalização como 

fator prioritário, pois o seu vínculo institucional está atrelado a uma IES que não oferece 

PPG. 

No quadro 33 são apresentados os aspectos identificados nas entrevistas que não 

contemplam a dimensão das três categorias:  
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Quadro 33: Análise comparativa dos aspectos que não contemplam a teoria. 

Fonte: autora – elaborada a partir das entrevistas com os editores das revistas estudadas 
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6.2.4 Outros aspectos 

 

O quadro 32 foi organizado a partir da proposta elaborada no capítulo de 

metodologia, em que os critérios para propor as categorias foram pautados na literatura 

levantada. No entanto, ao longo das entrevistas, foi possível levantar informações que 

não estão dentro do escopo da literatura a qual foi pesquisada. Como exemplo, podem-

se citar as dificuldades relatadas pelos editores. 

Cada editor relatou determinado tipo de dificuldade com relação à 

internacionalização, contudo, a limitação com questões orçamentárias foi quase 

unissonante na fala dos editores, principalmente daquelas vinculadas a PPGs que não 

recebem recursos de agencias de fomento. Revistas como as X3 e X4 declararam que 

estão em processo de negociação junto às mantenedoras para angariar recursos e investir 

em tradução de artigos.  

A editora da revista X2 declarou que uma das motivações para levou a revista 

aceitar submissões somente em inglês foi a falta de maior investimento por parte da 

associação, com vistas a tradução dos manuscritos. Como consequência, a revista vem 

recebendo baixos índices de submissão, a curto e médio prazo, tem-se o objetivo de 

voltar a patamares anteriores no número de submissões.  

Como as revistas X5 e X6 não possuem uma postura de internacionalização, 

dificuldades em relação aos recursos financeiros não foram identificadas.  

Um ponto levantado pelos editores das revistas X2 e X5, e que apresenta ser 

uma prática muito comum com campo da editoração científica, diz respeito à retribuição 

do trabalho dos editores e também equipe editorial. Geralmente é uma atividade que não 

exige remuneração e disputa espaço com outras atividades acadêmicas do editor. A falta 

de reconhecimento com as atividades realizadas pelos editores foi uma crítica bastante 

enfatizada pela editora da revista X2, pois é uma atividade que demanda tempo e 

empenho, com pouco reconhecimento. 

Por outro lado, nem todas as adversidades da revista estão sintetizadas na 

questão orçamentária. Além desta, existem outras limitações que podem esbarrar na 

internacionalização, uma delas está relacionadas ao idioma conforme relatada pelo 

editor da revista X4. Em sua opinião, internacionalizar uma revista não é somente 

traduzir artigos, e sim pensar em todo um background, que vai desde o conselho 

editorial até o modus operandi da revista. Ressaltando aqui o papel fundamental do 
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parecerista brasileiro que deve estar capacitado a dialogar com pesquisadores 

internacionais. 

O editor da revista X1 também relata as restrições em relação ao orçamento, e se 

não fossem os valores recebidos do CNPq, dificilmente seria possível traduzir artigos. 

Além dessa dificuldade, foi relatado também que uma das maiores dificuldades para 

ingressar em um contexto internacional, está relacionada ao baixo fator de impacto do 

periódico. Com o atual JCR, dificilmente a revista atrai pesquisadores de outras 

nacionalidades. Uma solução para elevar esse indicador são as chamadas de trabalho 

internacionais organizadas por pesquisadores de renome de forma que toda a rede de 

relacionamento deste pesquisador possa influenciar no número de submissões 

internacionais.   

O editor da revista X6 aponta o produtivismo acadêmico, logo a 

internacionalização imposta pela CAPES como uma forma de limitação para atuação 

das revistas. Em sua opinião, as revistas deveriam seguir a sua própria linha de atuação. 

Em relação à inserção nas redes sociais, nenhuma revista disponibiliza o seu 

conteúdo por esse recurso. Os editores argumentam que a falta de tempo e 

disponibilidade de recursos impedem em mantê-los, outra justificativa é que o público 

alvo de uma revista científica não está nas redes sociais. 

A realização de estudos bibliométricos foi citada somente pela revista X5 com o 

intuito de comprovar a CAPES a relevância da revista no contexto nacional. Outra 

revista que mencionou um estudo bibliométrico, mas em forma de artigo publicado, foi 

a revista X3, cujo resultado apresentou o caráter iminentemente nacional. As demais 

revistas declararam não possuir qualquer tipo de estudo nesse sentido. 

Quanto à mudança de nome para atender o ambiente internacional, somente a 

revista X2 adotou o título em inglês, ou seja, mudou de nome. Outra revista que 

sinalizou a mesma intenção foi a revista X3, segundo o editor, há maior aderência do 

público internacional. Nas demais revistas, não existe necessariamente o propósito de 

mudar de nome, e sim adotar uma versão traduzida do título da revista. 

A intenção em manter os manuscritos tanto da versão em inglês quanto em 

português foi declarada por quase todas as revistas, principalmente as revistas X1 e X4, 

exceto a revista X2. Existe a preocupação por parte desses editores em contemplar os 

leitores que não têm fluência no idioma. 

O relacionamento com os pareceristas dentro de uma conjuntura internacional 

demonstrou ser alvo de preocupação para os editores das revistas X1, X2 e X4. Na 
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opinião do editor da revista X1, os avaliadores externos são mais rigorosos e se 

comprometem a avaliar o manuscrito somente se estiver em inglês. Quanto aos 

pareceristas brasileiros, não há o mesmo rigor, visto que a falta desta seletividade pode 

influenciar no processo avaliativo. A editora da revista X2 aponta a falta de 

comprometimento dos pareceristas brasileiros que pode ser visto pela ausência da 

resposta em avaliar o artigo e também com os atrasos constantes na entrega da 

avaliação, tal postura é prejudicial ao próprio parecerista, quando este se torna autor, 

assim como prejudica todo um fluxo editorial que existe na revista.  

Em relação aos avaliadores brasileiros, a opinião do editor da revista X4 

contradiz em parte as considerações do editor X1. Em seu ponto de vista, o editor 

brasileiro, ao receber um manuscrito em inglês, recusa-se a avaliá-lo, porém, ao assumir 

essa responsabilidade, poderá ter dificuldades em dialogar com o autor internacional, 

devido às limitações impostas pelo idioma. Nas revistas X5 e X6, os editores não 

declararam dificuldades com pareceristas brasileiros ou internacionais. 

Na opinião dos editores, a definição do que é internacionalização de um 

periódico científico demonstra ampla semelhança entre eles. As definições apresentadas 

consistem em: abrangência da diversidade regional entre o público de autores, leitores e 

pareceristas; indexação em bases de dados internacionais; disponibilidade da revista no 

idioma inglês; despertar o interesse global pela publicação brasileira e, por fim, 

enfatizada pelo editor da revista X3, a internacionalização pode assumir um aspecto 

espacial, ou seja, a região a qual a revista consegue alcançar. 

 

6.2.5 Submissões de manuscritos, pareceristas e conselho editorial 

 

Ao observamos os percentuais do quadro 34, nota-se que entre as revistas 

estudadas, a revista X1 é aquela que mais publica artigos internacionais, entretanto, ao 

desmembrar a origem desses autores (conforme realizado na descrição de cada 

entrevista), constata-se que grande parte desses autores tem origem institucional entre a 

Península Ibérica e América Latina. O mesmo ocorre com as demais revistas, embora o 

número de publicação de autores internacionais seja menor, existe a predominância das 

mesmas regiões para essas revistas.  

Em relação aos pareceristas, em termos percentuais, a revista X1 voltada ao 

grupo dos periódicos que possui o menor índice de internacionalização, contudo, 

apresenta um total de 391 avaliadores, o maior número entre as revistas. A revista X4 
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expressa o maior índice de internacionalização em relação aos avaliadores, não foi 

descrita pela revista qualquer ação no sentido de captar avaliadores estrangeiros, embora 

haja pareceristas de universidades como Cambridge University.  

Quanto à filiação institucional dos pareceristas, da mesma forma como ocorre 

com os autores, grande parte tem origem dos países da Península Ibérica e América 

Latina, contudo, a dispersão geográfica entre os avaliadores é maior (fato demonstrado 

em todas as revistas). 

Vale ressaltar que, tanto os pareceristas quanto o conselho editorial, em muitas 

ocasiões, são acionados pela rede de relacionamento dos editores. 

A revista X5 confirma o seu posicionamento de não internacionalização, tanto 

pelo número de pareceristas quanto ao número de membros pertencentes ao conselho 

internacional. 

A revista X4 destaca-se também pela internacionalização de seu conselho, aqui 

se destaca claramente como uma ação de network do editor atual ou de gestões 

anteriores. Nas demais revistas também, visto que toda a internacionalização do 

conselho se concretizou por meio das redes dos editores. 

 

 

 

Revistas Total 

Vinculo Institucional 

Total Pareceritas Total 

Conselho 

por autores  Editorial 

  Artigos Autores Nacional Internacional Parecerista Nacional Internacional Conselho Nacional Internacional 

Revista X1 32 88 80% 20% 391 97% 3% 16 69% 31% 

Revista X2 66 191 97% 3% não disponível 72 83% 17% 

Revista X3 48 126 98% 2% 146 98% 2% 18 94% 6% 

Revista X4 40 128 96% 4% 87 85% 15% 21 43% 57% 

Revista X5 24 81 96% 4% 116 100% 0% 13 100% 0% 

Revista X6 24 64 97% 3% 100 98% 2% 12 67% 33% 

Quadro 34: Análise comparativa entre autores, pareceristas e conselho editorial internacional 

Fonte: autora – elaborada a partir das informações disponíveis no site das revistas 
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6.3 Discussão dos Resultados 

 

Antes da consolidação das entrevistas, havia uma determinada percepção no que 

diz respeito ao grau de internacionalização de cada revista. Essa percepção pode ser 

traduzida na categorização dos periódicos em dois grandes blocos. A primeira categoria 

designada às revistas no estrato B1 (sendo o caso das X1, X2 e X3) com status de 

periódicos mais internacionalizados. A segunda categoria, com revistas no estrato B2 

(X4, X5 e X6) com o status de menos internacionalizado. Nesse contexto, pode-se 

traçar um paralelo com o quadro 4, apresentado no capítulo 1 deste trabalho, 

acrescentando nele o grau de internacionalização conforme o estrato. 

 

Revistas mais Internacionalizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revistas menos Internacionalizadas 

 

Quadro 35: Critérios de estratificação dos periódicos da área de Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo – 2013 

Fonte: Adaptado – Documento de Áreas (BRASIL, 2013) 

 

Entretanto, após consubstanciar as entrevistas com os editores, essa percepção 

foi alterada reunindo as revistas em três blocos: Revistas internacionalizadas; Revistas 

Estrato Critério 

A1 

Índice H da Base Scopus (H-Scopus) > 20 ou  Fator 

de Impacto no Journal of Citation Reports (JCR) > 

1,0, o que for mais favorável ao periódico. 

A2 

4 < H-Scopus ≤ 20 ou 0,2 < JCR ≤ 1,0, o que for mais 

favorável ao periódico. 

B1 

Atender aos critérios do estrato B2; ● Ter mais de 5 

anos; ● 0< H-Scopus ≤ 4 ou 0 ≤ JCR ≤ 0,2, o que for 

mais favorável ao periódico; ou; ● Estar na Scielo ou 

Redalyc; ou, ● Ser periódico de uma das seguintes 

editoras: Sage; Elsevier; Emerald; Springer; 

Inderscience; Pergamo; Wiley e Routledge. 

B2 

Atender aos critérios para se enquadrar no estrato B3; 

e, ● Informar sobre os tramites de aprovação; ● 

Apresentar a legenda bibliográfica da revista em cada 

artigo; ● Ter conselho diversificado; ● Editor chefe 

não é autor; ● Informação sobre os trâmites de 

avaliação;  ● Ter mais de três anos; ● Ter pelo menos 

1 indexador (Scopus, Ebsco, Doaj, Gale, Clase, Hapi, 

Icap, IBSS). 

B3 

Atender aos critérios para se enquadrar no estrato B4 e 

atender aos 6 critérios seguintes: ● Missão / Foco; ● 

Informa o nome e afiliação do editor; ● Informa o 

nome e afiliação dos membros do comitê editorial; ● 

Divulga anualmente a nomita dos revisores; ● Mínimo 

de dois números por ano;  ● Informa dados completos 

dos artigos; ● Endereço de pelo menos um dos autores 

B4 

Atender aos critérios para se enquadrar no estrato B5; 

● Ter revisão por pares; ● Edições atualizadas; ● 

Normas de submissão. 

B5 Ter ISSN; ● Ter periodicidade definida. 



150 

 

não internacionalizadas que a curto ou médio prazo pretendem iniciar o seu processo de 

internacionalização e Revistas não internacionalizadas (sem o objetivo de 

internacionalizar). 

Revistas internacionalizadas – Aplica-se as revistas X1 e X2. Estas estão 

indexadas nas principais bases internacionais (X1: ISI-Thompson e Scopus; X2: 

Scopus). Além de se constatar ações com o objetivo de se aumentar a sua inserção 

global.  

Revistas não internacionalizadas, mas com o objetivo de se internacionalizar – 

Identificado nas revistas X3 e X4. Embora não haja ações visando a internacionalização, 

identifica-se na fala do editor a tentativa de negociação junto as mantenedoras para 

angariar recursos com o objetivo de traduzir artigos. Há no discurso dos editores 

(principalmente da X4) a preocupação de buscar os indexadores internacionais, bem 

como, inserir a revista em um contexto global (sinalizado pelo editor da X3). 

Revistas não internacionalizadas (sem o objetivo de internacionalizar) – 

Detectada nas revistas X5 e X6. Ainda que essas revistas sejam classificadas no estrato 

B2, os editores declararam que não há intenção de internacionalizar a revista.  

Tal categorização só foi possível diante da reflexão realizada com base na 

literatura a qual foi pesquisa. 

 

6.3.1 Revistas 

 

Observa-se que, para alcançar determinado grau de internacionalização, a revista 

deve percorrer várias etapas, a exemplo que foi realizado pelo periódico X1, e, da 

mesma maneira, enfatizado pelo editor da revista X4. A esse esforço pode-se traçar um 

paralelo ao gradualismo definido por Johanson e Vahlne (1977) como sendo um 

conjunto de estágios em que a organização deve cumprir dentro do processo de 

internacionalização até o estabelecimento de uma subsidiária no país hospedeiro. 

Entende-se que os estágios percorridos pela revista, antes de alcançar os indicadores 

bibliométricos, no caso o fator de impacto JCR e H-Index (Scopus), sejam: 

normatização da revista nos aspectos que contemplam a gestão científica e práticas 

científicas; indexação em bases de dados latino-americanas e indexação em bases de 

centrais como ISI-Thompson e Scopus. Na figura 8, é apresentado o conjunto dessas 

etapas, a qual é orquestrada pelo ambiente institucional. 
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Figura 8: O gradualismo no processo de internacionalização dos periódicos científicos. 

Fonte: autora  

 

Na categoria revista, observa-se grande preocupação por parte dos editores com 

os processos editoriais, principalmente as X1, X2, X4 e X5. Entende-se que os 

processos editoriais são aqueles em que Sandes-Guimarães (2013) denomina como 

gestão científica, composto por conselho editorial, editores associados e pareceristas. É 

por meio deste grupo que toda a estratégia e os rumos da revista são definidos. Inclui-se 

também ao conjunto dos processos editoriais a definição de Alves (2010) sobre práticas 

científicas. Este conceito abrange desde a seleção dos artigos (desk review), que deve 

seguir o escopo editorial da revista definido pelo grupo de gestão científica, passando 

pelo processo de avaliação (double blind review) até a decisão editorial. Pode-se 

acrescentar aqui outras práticas como a divulgação dos pareceristas, cumprimento da 

periodicidade e normatização.  

No ponto de vista dos editores, a composição de um conselho diversificado 

juntamente com uma a definição clara e transparente dos processos editoriais, aliado a 

um bom desempenho das práticas editoriais, será o ingrediente que proporcionará 

credibilidade junto a comunidade científica.  
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Editores das revistas X1, X2 e X4 comparam revistas nacionais com as 

estrangeiras, informando que estas são mais profissionalizadas, possuindo um processo 

avaliativo mais rigoroso, entre outros critérios de exatidão. Tendo em vista o contexto 

internacional, a revista deve priorizar seus processos editoriais, pois será por meio do 

rigor na normatização que a revista alcançará as bases internacionais, bem como ser 

atrativa aos olhos dos melhores pesquisadores. 

Destaque-se também na categoria revista a questão relacionada ao financiamento 

da revista conforme mencionado por Barbalho (2005) e Targino e Garcia (2008), as 

autoras discutem as categorias de instituições que mantém financeiramente os 

periódicos científicos. No presente estudo foram identificadas quatro revistas vinculadas 

a IES, e, dentro deste grupo, somente uma não é atrelada a PPG. As demais revistas são 

mantidas por associação profissional e de pesquisa. Embora seja um universo pequeno 

(seis revistas), esse número vai ao encontro do quadro 2, publicado no capítulo 1, em 

que a grande maioria das revistas são mantidas por IES atreladas a um programa de pós 

graduação. Mais adiante, na discussão do ambiente institucional, será avaliado se o 

vínculo institucional influencia no processo de internacionalização do periódico. 

Independente do vínculo institucional, todas as revistas declararam ter 

dificuldades em relação a questões financeiras, exceto a revista X6. Tais afirmações vão 

ao encontro do relato da autora Dias (2006), no que diz respeito a um programa da IES 

manter uma revista acadêmica. Grande parte das revistas conta com o trabalho 

voluntariado de pesquisadores e disputa espaço também com outras atividades 

acadêmicas, além de contar com recursos financeiros restritos. É por esta razão 

(limitação orçamentária) que iniciativas como ingressar em um processo de 

internacionalização são inibidas e, por contar em grande parte com trabalho voluntário, 

a profissionalização da revista pode ser comprometida. 

Como alternativa para contornar problemas orçamentários, Barbalho (2005) e 

Yamamoto e Costa (2009) mencionam o apoio das agências de fomento como a 

CNPq/CAPES e FAPESP. Vale ressaltar que não são todas as revistas que têm acesso a 

esses recursos, para consegui-lo, é necessário cumprir os rigorosos critérios estipulados 

pelas agências, conforme relatados pelos autores
13

. No relato do editor da revista X1, a 

                                                           
13

 Na proposta MCTI/CNPq/MEC/CAPES N º 44/2013, entre os oito critérios a revista deveria: Estar, 

obrigatoriamente, indexado nas bases de dados ISI-Thomson; Scopus, PubMed ou Scielo. Estar 
classificado no mínimo com B2 no Qualis da área ou subárea de conhecimento para o qual esteja se 

candidatando; e possuir abrangência nacional e internacional quanto à procedência institucional dos 

autores e do Corpo Editorial. 
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tradução de artigos só foi possível em função do recebimento desses valores, e, no relato 

da editora X2, fundamental para os custos de diagramação. 

 

6.3.2 Redes 

 

 No ambiente de redes, o que ficou evidente em quase todas as revistas é a 

atuação do editor como figura central na condução da revista (visto que a atuação do 

conselho editorial nas revistas brasileiras assume uma postura passiva conforme 

declaração dos editores das revistas X1 e X4), assim como o acionamento de sua rede 

de contato tendo em vista a mesma finalidade.  

No que diz respeito à rede de relacionamento do editor, pode-se associar ao que 

Nakano (2005) denomina como recursos de rede e estrutura de redes, ao descrever sobre 

transferência de conhecimento. Segundo o autor, recursos de rede são compostas pelo 

capital social do indivíduo (estrutura de relacionamentos que a pessoa tem) que lhe 

permitirá obter informações, divulgar necessidades próprias e dos outros, dessa forma, 

abrindo possibilidade para novas possibilidades. Em relação à estrutura de redes, 

compostos pelos relacionamentos diretos e indiretos (o primeiro proporciona robustez e 

o segundo maior alcance). Considerando-se que o editor de uma revista científica é 

também um docente e/ou pesquisador, a sua cadeia de relacionamento pode ser 

acionada em prol da revista, seja para promover a revista, atrair autores e/ou 

pareceristas e membros para o conselho editorial, e/ou qualquer outra ação. 

Há evidências de que os editores das revistas categorizadas como Revistas não 

internacionalizadas, mas com o objetivo de se internacionalizar têm por fim ultrapassar 

as fronteiras nacionais tanto dos recursos de redes quanto a estrutura de rede, 

principalmente quando na fala editor desses editores é apontado a intenção de participar 

de congressos e eventos internacionais com a finalidade de maior interatividade no 

ambiente global, seja para atrair autores, promover o nome da revista, entre vários 

outros objetivos.  

Em paralelo ao conceito de Nakano (2005), o qual se presencia em quase todas 

as revistas estudadas, a internacionalização por meio de networks, proposta por 

Johanson e Vahlne (2009), foi identificada somente no comportamento da revista X1 

(entre as seis revistas, esta é que assume uma postura mais internacionalizada). Apesar 

do conceito de Johanson e Vahlne (2009) estar direcionado ao setor industrial, não 

significa dizer que não possa ser relacionado a outro setor, como é o caso do seguimento 
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da editoração científica. O modelo revisitado propõe que o desenvolvimento dos 

relacionamentos seja realizado em processos de bilateralidade, em que as partes 

envolvidas possam aprender de forma interativa, enfocando o comprometimento mútuo 

com ênfase na internacionalização, de forma que o conjunto desses relacionamentos 

leve ao conhecimento e aprendizagem, desenvolvimento de confiança e oportunidades. 

Visualizam-se tais traços na postura da revista X1. Por meio da rede de relacionamento 

do editor, a revista promove chamadas de trabalhos internacionais e  conta com a 

participação de pesquisadores de renome internacional,  ao mesmo tempo, conta com 

esses pesquisadores no conselho editorial da revista.   

Em relação aos autores de outras nacionalidades, ao observamos o quadro 34, da 

seção anterior, nota-se que grande parte das revistas, o número de artigos publicados de 

autores internacionais é significativamente baixo, exceto o número apresentado pela 

revista X1. Ao desmembrar a origem desses autores (conforme realizado na descrição 

de cada entrevista), constata-se que grande parte desses autores tem origem institucional 

entre a Península Ibérica e América Latina. Tais números podem confirmar a existência 

do conceito de distância psíquica no âmbito dos periódicos científicos, temática 

defendida por Johanson e Vahlne (1977). Os autores alegam que as empresas, para 

evitar as incertezas no estabelecimento de negócios em um país estrangeiro, buscam 

primeiro países que possuam a proximidade nos requisitos, culturais, educacionais, 

linguístico, entre outros, de modo que possam minimizar as incertezas. No caso da 

editoração científica, o que aproxima esses países é a certeza de que a produção 

intelectual do pesquisador será compreendida pelos pares de outros países que não seja 

o dele.  

Em relação ao conceito rede de negócios, a abordagem de Kwasnicka (2006), 

denominada teia de relacionamento, foi constatada nas revistas estudadas, contudo, em 

dimensões pequenas. No âmbito deste estudo, pode ser traduzido em pequenas cadeias 

de prestação de serviço entre a revista e o prestador de serviço. Tais situações foram 

constatadas em revistas como X1, que utiliza serviços de tradução, e a X2, que delega a 

recepção de artigos, assim como, à editoração dos artigos aprovados para uma editora 

especializada. Infere-se que tais relacionamentos não são vitais à revista, por uma 

questão orçamentária ou insatisfação nos serviços, a troca do fornecedor poderá ser 

realizada sem a existência de maiores consequências.  
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Redes 

Revistas 

Internacionalizadas 

Revistas não internacionalizadas, 

mas com o objetivo de se 

internacionalizar 

Revistas sem o objetivo de 

internacionalizar 

Estrutura de rede 

Editor como elemento 

central Editor como elemento central 

Editor como elemento 

central 

Constituição de redes 

internacionais para o 

corpo editorial Ação ativa do editor Ação declarada do editor Ação passiva do editor 

Autores internacionais Baixo para médio Baixo Baixo 

Teia de relacionamento Pequena em expansão Pequena Pequena 

Quadro 36: Comparativo do ambiente de redes entre as três categorias de revistas 

Fonte: autora 

 

A análise das entrevistas demonstrou que o aspecto relativo a redes não constata 

a consolidação de parcerias, sejam elas nacionais ou internacionais, essas ficam restritas 

a relacionamentos com os prestadores de serviço, (conforme apresentado na figura 4, 

proposta da teia de relacionamento para revistas acadêmicas) qualquer alteração na 

configuração dessa relação não causará prejuízos. Diferentemente se ocorrer com o 

editor, toda a dimensão de rede está centrada está em sua figura, situação que foi 

apresentada em quase todas as revistas estudadas. A troca deste sem um prévio 

planejamento e organização, poderá acarretar consequências negativas à revista. 

O conjunto de revistas categorizadas como Revistas Internacionalizadas, 

comparado aos outros dois grupos, é o grupo que concede às redes maior ênfase, 

buscando expandir internacionalmente pela teia de relacionamento proposta pelo 

próprio editor, tendo como resultando maior número de autores internacionais. 

Embora haja grande preocupação por parte dos editores com a 

internacionalização das revistas categorizadas no segundo grupo, não foi identificada 

qualquer mobilização para a expansão da teia de relacionamento com vistas à 

internacionalização ou qualquer outra ação com o mesmo sentido. Pode-se inferir que, 

quando esse grupo de revistas começarem a dar início a tal processo, o investimento em 

teias de relacionamentos poderá ocupar espaço maior dentro da revista.  

No terceiro grupo, visto que as revistas não almejam a publicação de autores 

internacionais, a articulação por meio da teia de relacionamento é mínima, visando 

somente ao público de pesquisadores nacionais. 

 

6.3.3 Ambiente Institucional 
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A presença das subcategorias idioma, indexação e fator de impacto em todas as 

revistas pode ser explicado pelo pilar regulativo de Scott (1995), que é a capacidade das 

instituições (principalmente o agente Estado) de estabelecer regras e fiscalizá-las, e, 

quando necessário, manipular sanções ou recompensas a fim de influenciar 

comportamentos individuais ou organizacionais. Conforme os autores Correia, 

Alvarenga e Garcia (2011), observa-se que toda a regimentação do stricto sensu é 

realizada pela CAPES. É por meio desta agência que é realizado um conjunto de 

pressões institucionais junto às IESs que mantêm Programas de Pós-Graduação e 

revistas acadêmicas, com vistas a estabelecer determinado padrão comportamental entre 

as instituições reguladas. 

Constata-se que a percepção do editor em relação ao ambiente institucional 

parece não diferenciar entre eles as subcategorias mais referenciadas estão o idioma, 

indexação e fator de impacto, entre estas, somente o aspecto de uma não garante a 

internacionalização, e sim, conforme mencionado anteriormente, o conjunto delas em 

forma sequencial. Publicar artigos em inglês
14

 aumenta a possibilidade de ingressar em 

bases internacionais, essas por sua vez, propiciam o acesso aos indicadores 

bibliometricos mais importantes (JCR do ISI-Thompson e H-Index - Scopus). No 

entanto, a prioridade em publicar em inglês não é a mesma para as três categorias de 

revistas, elas se diferenciam conforme apresentado no quadro 1. No primeiro grupo de 

revista, a publicação em inglês é vista como essencial, seja ela por meio de tradução 

como tem sido realizado pela revista X1, ou, como a revista X2, decisão de aceitar 

somente submissões de artigos em inglês. O segundo grupo de revistas, por falta de 

recursos financeiros, ainda não publica artigos em inglês, contudo, os editores mostram 

preocupação em disponibilizar tal recurso. No terceiro grupo, os editores consideraram 

não ser prioridade publicar em inglês. 

Vale ressaltar que toda revista, independente da categoria da mantenedora (IES, 

associação profissional ou de pesquisa), está submetida às pressões institucionais da 

CAPES. No entanto, revistas atreladas a PPGs podem estar sujeitas a um grau maior de 

demandas, neste caso, como são vistas como um “braço” do programa, e este, por sua 

                                                           
14

 A necessidade de se publicar em inglês pode ser justificada pelo autor Ortiz (2004) “O impulso no 

progresso da ciência e da tecnologia criou um ambiente internacional de pesquisa, conferindo ao 

conhecimento acadêmico um grau elevado de desenvolvimento. Qualquer língua, no centro dessa 

explosão de atividades internacionais, repentinamente, teria sido alçada a um status global” (ORTIZ, 

2004, p. 8 apud CRYSTAL, 1997). O idioma que se consolidou no contexto descrito, são aqueles 

originários de países anglo-saxões. 
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vez, para obter pontuação superior precisa ser visto como internacional, a revista pode 

ser um componente para alcançar esse propósito.  

Na categoria Revistas Internacionalizadas, a pressão institucional da Capes e do 

PPG é vista como sendo entre alta é média, uma vez que, estão nessa categoria revistas 

como X1 (vinculada a um programa stricto sensu, que por sua vez exerce influência na 

estratificação da revista), e, a revista X2, (vinculada a uma associação profissional). 

Esta por sua vez não exerce influência nos rumos da revista, a postura de 

internacionalização adotada pela revista parte de uma conduta visionária da própria 

editora. Isto significa dizer que é alta para X1 devido à influência de dois fatores, e 

média para X2, em função da influência de um fator. 

A categoria Revistas não internacionalizadas, mas com o objetivo de se 

internacionalizar, segue o mesmo princípio da categoria anterior. Nesse grupo estão a 

revista X3, (vinculada a uma associação de pesquisadores, que não exerce influência 

nos rumos da revista) e a revista X4, vinculada a um PPG (exercendo grande influência 

na classificação da revista). Neste caso, a pressão institucional da Capes e do PPG 

também é vista entre alta e média.  

Na categoria Revistas sem o objetivo de internacionalizar, entende-se que a 

pressão institucional nessas revistas é considerada entre média e baixa. Nesta categoria 

estão as revistas X4 (vinculada a uma IES, no entanto, não oferece pós-graduação 

stricto sensu) e a revista X5 (vinculada a um PPG). Entretanto, a nota deste programa 

junto a CAPES é 7, ou seja, a nota máxima. Como é um programa bem classificado, a 

revista deixa de ser um canal para elevar a nota do programa.  

Face à terceira categoria de revistas (Revistas sem o objetivo de 

internacionalizar) pode-se fazer uma inferência na tentativa de entender os motivos 

pelos os quais essas revistas não priorizam o processo de internacionalização. As duas 

revistas são vinculadas a IES, contudo, a revista X4 não conta com a presença de um 

programa stricto sensu e a revista X5 apresenta uma característica do lado oposto, ou 

seja, o programa ao qual a revista é vinculada alcançou o grau máximo que um 

programa de stricto sensu pode auferir. Isto significa dizer que a revista não tem 

demandas visando a sua internacionalização. 

Outro aspecto presenciado no mercado editorial ao qual pode-se traçar um 

paralelo ao ambiente institucional é o conceito de isomorfismo mimético definido por 

DiMaggio e Powell (2005), como uma forma de dar respostas às incertezas do 

ambiente, as organizações copiam procedimentos e arranjos estruturais daquelas 
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empresas bem sucedidas por estarem em conformidade com a legitimidade de suas 

práticas.  

Tanto a primeira categoria de revistas quanto a segunda, por perceberem em 

parte a pressão institucional como alta, procuram copiar o grupo de revistas bem 

sucedidas, seja pelo alto fator de impacto ou a classificação no web qualis (uma vez que 

essas revistas foram legitimadas por órgãos competentes como a ISI-Thompson ou 

Capes), dessa forma, permitindo que a revista otimize o tempo, bem como, os recursos 

investimentos. 

Observa-se que as revistas estudadas não tomam como referência somente uma 

revista, pois, ao fazê-lo, perde-se de vista o conjunto de ações praticadas por inúmeras 

outras revistas de sucesso e que poderiam contribuir para as revistas em questão. 

O terceiro grupo de revistas por perceberem como baixa a pressão institucional, 

não se veem compelidas a buscarem as melhores práticas.  

Pode-se inferir também a existência do isomorfismo normativo de DiMaggio e 

Powell (2005), que está relacionada à profissionalização de determinada categoria de 

trabalho. Observa-se que o mercado em questão é altamente segmentado, uma vez que a 

atuação nele se dá por meio de pesquisadores e/ou acadêmicos, que compartilham a 

mesma área de conhecimento, sendo que, em revistas da mesma área de conhecimento, 

as práticas de trabalho acabam por ser semelhantes. 

 

Ambiente 

Institucional 

Revistas 

Internacionalizadas 

Revistas não 

internacionalizadas, mas com 

o objetivo de se 

internacionalizar 

Revistas sem o 

objetivo de 

internacionalizar 

Idioma 

Preocupação e esforços 

efetivos para publicar em 

inglês 

Em negociação com a 

mantenedora para arrecadar 

recursos com vistas a 

publicação em inglês 

Não há esforços para 

publicar em inglês 

Pressão da CAPES e 

Programa 

Percepção entre alta e 

média Percepção entre alta e média 

Percepção entre média 

e baixa 

Isomorfismo Mimético 

Segue o grupo de Revistas 

Internacionalizadas que 

são referência na área 

Segue o grupo de Revistas 

Internacionalizadas Não sofre essa pressão 

Quadro 37: Comparativo do ambiente institucional entre as três categorias de revistas 

Fonte: autora  

 

Observa-se o que é preponderante no ambiente institucional é a pressão realizada 

pela Capes instituída por meio da normatização e, logo em seguida, o PPGs para as 

revistas que são vinculadas a IES.   
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O que determina o comportamento da revista em um processo de 

internacionalização é a percepção que o editor tem em relação à pressão institucional. É 

essa percepção que irá determinar a decisão de publicar artigos em inglês, selecionar as 

bases de dados para indexação e buscar as melhores práticas editoriais por meio do 

isomorfismo mimético. 

Percebe-se que, ao longo do tempo, a Capes se mobiliza cada vez mais para 

inserir a produção científica brasileira no contexto global. Para as revistas, a exemplo do 

que foi identificado neste trabalho, que não visam ao ambiente internacional, além de 

não elevar a sua classificação no web qualis, dificilmente serão vistos com um meio de 

publicação atrativo para os pesquisadores de renome. 

 

6.3.4 Ambiente Institucional versus Ambiente de Redes 

 

Nesta seção, pretende-se elaborar uma análise comparativa entre as duas 

principais vertentes teóricas deste trabalho denominadas como Teria de Redes e 

Institucionalismo. A análise foi elaborada a partir da matriz proposta na introdução 

deste trabalho, a qual se visualiza graficamente a percepção do editor em relação ao 

ambiente institucional e a inserção das revistas no ambiente de redes, conforme 

apresentado na figura 9. 
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Grupo 2 

Grupo 3 

 

 

 

 

         Figura 9: Matriz percepção da pressão do Ambiente Institucional 

         vs Inserção nas redes 

                             Fonte: autora 

 

 

Para uma melhor visualização, as categorias de revistas foram representadas por 

grupos descritas da seguinte maneira: Grupo 1 – Revistas Internacionalizadas; Grupo 2 - 

Revistas não internacionalizadas, porém, a curto ou médio prazo, pretendem iniciar o 

seu processo de internacionalização e, por último, Grupo 3 - Revistas sem o objetivo de 

internacionalizar. 

Observa-se que a percepção do ambiente institucional é preponderante para os 

três grupos de revistas, isto independentemente do seu interesse no ambiente global. A 

percepção das revistas do grupo 1 e 2 está em um grau mais elevado do que as revistas 

do grupo 3.  

Tal preponderância pode ser explicada pela presença da Capes na 

regulamentação das revistas. Entende-se que até mesmo os periódicos que não estão 

sujeitos à pressão dos programas, visualizam na Capes, a forma imperativa do 

estabelecimento dos critérios de classificação, sendo impossível não perceber a 

influência de tal instituição. Este trabalho não contempla se a discussão dos critérios de 

avaliação é condizente ou não com a realidade nacional, situação que foi amplamente 

 

 

 

Alta Percepção da Pressão do  

Ambiente Institucional   

  

    
  

  

 

    

 

         

 Baixa Percepção da Pressão 

do Ambiente Institucional   

 

    

 

        

 

Baixa inserção na Rede Alta inserção na Rede 

Grupo 1 
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enfatizada pelo editor da revista X5, e sim buscar o entendimento de quais são os meios 

que as revistas vêm buscando para superar esses critérios. 

Em relação à inserção nas redes, nota-se que os três grupos estão localizados no 

quadrante de baixa inserção, com destaque para grupo 1 de revistas, que demonstraram 

esforços para internacionalizarem-se, apresentou tendência para o quadrante de alta 

inserção. É possível inferir que o grupo 2, ao iniciar o seu processo de 

internacionalização, invista na ampliação na teia de relacionamentos.  
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7. Considerações Finais 

 

O objetivo deste estudo consistiu em entender como os mecanismos de redes e o 

ambiente institucional influenciam o processo de internacionalização dos periódicos 

científicos da área de Administração. A pesquisa foi elaborada a partir de seis estudos 

de caso que permitiram o entendimento sobre a inserção das revistas em relação a redes, 

bem como ao ambiente institucional, segundo a percepção dos editores. 

Ao ser retomada a matriz ambiente institucional vs ambiente de rede, 

apresentada na seção anterior, p. 165, é possível visualizar os resultados desta 

investigação. 

Ao observarmos a figura 9, identifica-se que, independentemente da categoria de 

revistas (Revistas Internacionalizadas; Revistas não internacionalizadas, mas com o 

objetivo de se internacionalizar e Revistas sem o objetivo de internacionalizar), as 

revistas do grupo 1 e 2 percebem como alta a pressão do ambiente institucional, seja 

pela Capes ou pelo programa de pós-graduação stricto sensu, em caso de a revista ser 

vinculada. Exceto pelo que foi apresentado do grupo 3, “Revistas sem o objetivo de 

internacionalizar”, que percebem a pressão institucional com menor ênfase do que os 

dois primeiros grupos (dado o vínculo institucional e a nota do programa). 

Com relação à inserção nas redes, nenhuma revista foi classificada no quadrante 

“alta inserção”, o que significa dizer que não foram identificadas parcerias e conexões 

com eventos e/ou instituições internacionais. Salvo a do grupo 1, especificamente a 

revista X1, cujo editor  vem tentando construir uma teia de relacionamento com vistas a 

atrair autores internacionais. 

Mesmo considerando o número de entrevistas e a subjetividade da pesquisadora 

como possíveis limitações deste estudo, o procedimento qualitativo foi cumprido e a 

amostragem da pesquisa considerada suficiente, de modo que os resultados indicam 

uma postura afirmativa diante do principal pressuposto deste trabalho: as revistas com 

alta percepção do ambiente institucional e que buscam uma forte inserção nas redes são 

aquelas mais propensas a se internacionalizar. Ainda que a inserção nas redes não seja 

alta, a exemplo do que foi constatado no grupo 1 (Revistas internacionalizadas), estas, 

por sua vez, apresentam uma forte percepção do ambiente institucional; por outro lado, 

é o único grupo que demonstra ascensão para o quadrante inserção nas redes, buscando 

o seu ingresso global por meio dos recursos de redes.  
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No que concerne à contribuição deste estudo, os resultados colaboram em dois 

campos distintos. Inicialmente no campo teórico, tendo em vista que não foram 

encontrados estudos que busquem explicar a internacionalização dos periódicos 

científicos por meio das duas vertentes teóricas aqui analisadas, de modo que esta 

pesquisa abre a perspectiva para futuros estudos nesse âmbito.  

No segundo momento, contribui no campo pragmático, trazendo diretrizes  

gerenciais às revistas, pois, no que concerne à gestão do periódico, identificou-se que 

toda atividade da revista, seja ela científica ou administrativa, está concentrada na figura 

do editor, assim como toda a cadeia de relacionamento está vinculada a ele. Como 

consequência, na eventualidade de mudança na direção do periódico, corre-se o risco de 

que todo o aparato que fornece suporte à revista se perca. Desse modo, emerge do 

estudo a recomendação às IES ou associações que mantêm revistas acadêmicas de 

fomentar a criação de ferramentas com foco na Gestão de Conhecimento, de forma que 

o know how adquirido ao longo do tempo fique com a revista e não se dilua na eventual 

troca de gestor.  

Além da retenção do conhecimento, IES e associações devem se ater à 

profissionalização do periódico científico. Segundo Packer (2014), este é entendido 

como sendo o estado da arte internacional da produção científica, compreendido em 

“conjunto de características e condições de gestão e operação, informadas, que 

contribuem para minimizar o tempo e maximizar a transparência no processo de 

avaliação dos manuscritos, a edição dos textos que elimine erros, facilite a leitura e siga 

os padrões internacionais de comunicação nas diferentes áreas temáticas e nos 

diferentes idiomas”. O autor ainda explica que profissionalizar as revistas científicas 

não significa tirar a centralidade da produção científica acadêmica, contudo, é por meio 

deste aperfeiçoamento que a condição da comunicação científica brasileira melhora, e, 

como consequência, tem como resultado maior visibilidade e impacto nas pesquisas 

científicas. 

Todavia, antes de se articular sobre ferramentas de gestão e profissionalização, é 

necessário refletir sobre formas de financiamento alternativas, visto que este estudo 

identifica a limitação dos recursos financeiros como uma das maiores dificuldades de se 

iniciar o processo de internacionalização. Tal adversidade foi constatada até mesmo 

pelos editores das revistas consideradas internacionalizadas. 

Cabe à comunidade acadêmica refletir sobre formas alternativas de 

financiamento, como aquela sugerida pelo editor da revista X3, em que compatibiliza 
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com a participação da iniciativa privada - ou a flexibilização das regras das agências de 

fomento - de forma que se possa permitir o acesso aos recursos àquelas revistas que não 

se encontram em bases internacionais.  

O campo da comunicação científica é um campo social qualquer e está sujeito a 

atribuição de valores (VITOR-COSTA, MAIA DA SILVA, SORIANO, 2012). As 

contribuições identificadas neste estudo indicam, para as revistas nacionais da área de 

Administração que se encontram à margem da produção científica oportunidades que 

favoreçam o ingresso em um núcleo de revistas consideradas elites, pois a falta de 

suporte financeiro e aperfeiçoamento profissional, como se comprovou, compromete a 

sobrevivência do periódico. Dessa forma, prescinde de reforçar o ciclo o qual os 

cientistas da informação denominam como Efeito Mateus
15

. 

Em pesquisas futuras, sugerem-se estudos positivistas que investiguem revistas 

nacionais indexadas em bases internacionais, em que se avalie o nível de citações dessas 

revistas, os países que as estão citando, entre outros indicadores, objetivando um 

possível mapeamento de redes, em que se dimensione o intercâmbio entre autores 

brasileiros e internacionais. Dessa forma, uma futura análise quantitativa possibilitaria 

mensurar a abrangência e qualidade da produção científica nacional e o interesse de 

instituições e pesquisadores internacionais pela produção científica brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Segundo Dias (2006) “O “efeito” vem da tendência de os pesquisadores de maior prestígio atraírem 

mais atenção do que os de menor prestígio e obterem, por isso, ainda mais prestígio para si próprios”. 

Neste caso aplicado ao contexto dos periódicos científicos. 
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APENDICE 1 - Roteiro de Entrevista 

 

1) Na sua opinião, o que é internacionalização de um periódico científico. 

 

Rede 

 

2) Como a revista faz para atrair autores, pareceristas e membros para o conselho 

editorial Internacional? 

a) Quais são as principais dificuldades para atraí-los? 

b) Em relação aos membros internacionais, qual é a contribuição destes junto à 

revista? 

 

3) No total de submissões, quantos trabalhos são de outra nacionalidade?  

a) No total de artigos publicados, quantos são de outra nacionalidade? 

b) O número de submissões e o número de artigos publicados é um número 

crescente, ou estagnado? 

c) Existe alguma concentração em relação à região? 

 

4) A revista possui estudos bibliométricos para identificar se os autores que 

publicam na revista pertencem a alguma rede de pesquisa internacional? 

a) A revista possui levantamento para avaliar se os autores brasileiros publicam 

com pesquisadores internacionais? 

 

5) Como é a parceria da revista com eventos para atrair artigos (exemplo na 

condição de fast track)? 

a)  A revista participa de quais eventos nacionais e internacionais?  

b) Como se deu essa parceria? 

c) Quais são esses eventos?  

d) Em quais países? 

 

Ambiente Institucional 

 

6) A revista é vinculada a algum programa de pós graduação stricto sensu? Qual? 

 

7) Na sua opinião, a revista vinculada ao programa de pós graduação ajuda no 

processo de internacionalização da revista? Ou, no sentido contrário,uma revista 
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internacionalizada contribui para internacionalizar o programa de pós 

graduação? 

 

8) O programa de strictu sensu exerce influência nos rumos da revista? Em caso 

positivo, como? 

9) Como você seleciona as bases para indexar a revista e o que tem sido feito para 

o ingresso da revista nestas bases? 

10) Quais são  as motivações que levam a revista a buscar a internacionalização? 

11) Na sua opinião, os critérios de avaliação e de estratificação da CAPES 

conduzem à internacionalização dos periódicos brasileiros? Por quê? 

12) A revista tem intenção de publicar artigos em outros idiomas que não o 

português? Como a revista imagina fazer isso? 

 

Outras questões 

 

13) A revista é financiada por alguma agência de fomento?  

a) Em caso positivo, qual?  

b) A revista encontra dificuldades para obtenção de recursos financeiros junto 

às agências de fomento? Em caso positivo, quais? E o que tem sido feito 

para amenizar tais dificuldades? 

c) Os recursos obtidos são destinados em quais ações na revista?  

 

14) Em caso de não ser financiada por agências de fomento, com quais recursos a 

revista é mantida? 

 

15) Em um contexto de internacionalização, a revista tem a intenção de mudar de 

nome? Em caso positivo, qual? 

 

16) Em um contexto de internacionalização, a revista pensa em mudar o layout? 

 

17) Existe alguma inserção da revista nas redes sociais? Em caso posito, qual?  

a) A revista utiliza recursos de altmetria? 

 

18) Na sua opinião, o que acontecerá com as revistas brasileiras que não se 

internacionalizarem? 

 

 

 


