
OUT/DEZ 2012 1

Editorial

Luís Antero Reto
Diretor em Portugal

luis.reto@iscte.pt

Bianor Scelza Cavalcanti
Diretor no Brasil

bianor@fgv.br

Na capa:
Valter Marques
«Gozilla in Lisbon»

41 x 30 cm
Óleo e caneta s/ papel

Exposição patente
no INDEG/ISCTE, Lisboa,

de 19 de janeiro
a 15 de fevereiro de 2012.

Revista indexada na plataforma SciELO
(http://www.scielo.org/php/index.php)

Revista classificada como B1
pelo Qualis-Capes (área de Administração,

Ciências Contábeis e Turismo)
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/-

ConsultaPeriodicos.faces

epois de uma edição especial comemorativa da primeira década de

publicação desta parceria editorial luso-brasileira na área académi-

ca da gestão e da administração, retomamos a publicação trimestral

de artigos originais de autores de língua portuguesa. É mais um número

com uma diversidade de temas e de abordagens.

Com esta edição encerramos o ano de 2012 com o propósito de trans-

formar a Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão em mais um instrumento

de afirmação da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, no campo

académico específico que é o nosso, como sublinhámos na edição come-

morativa publicada em setembro.

Fruto das normas científicas de publicação adotadas desde o início e do

rigor da dupla avaliação anónima pelos referees com que a revista conta, a

RPBG alcançou a classificação B1 no Ranking do Qualis-Capes e pretende

atingir a classificação A, no sentido de tornar a revista uma plataforma de

qualidade para a publicação em português da comunidade académica da

área de gestão e administração, independentemente do local onde exerça a

sua atividade.

É nossa convicção de que a língua portuguesa e o conhecimento publica-

do em português têm um potencial económico evidente. Não só pelo pas-

sado histórico de projeção da língua portuguesa, tendo inclusive sido uma

língua-franca, como pelo número atual dos seus falantes e a revalorização

deste idioma no quadro da atual fase de globalização.

Nesta última edição do ano de aniversário da primeira década, deixamos

uma palavra de agradecimento ao nosso Conselho Editorial e ao leque de

referees empenhados com que temos contado.

Com as iniciativas que pretendemos tomar em 2013, esperamos conser-

var não só a fidelidade do atual público leitor no espaço de língua por-

tuguesa, como alargá-lo de modo a reforçar o papel da RPBG como refe-

rência na investigação académica.

«Nesta última edição,
deixamos uma palavra

de agradecimento
ao nosso Conselho

Editorial e ao leque
de ‘referees’

empenhados com que
temos contado.»

«É nossa convicção de
que a língua portuguesa
e o conhecimento
publicado em português
têm um potencial
económico evidente.»
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