Porque a RESI é muito melhor do que sua avaliação no Qualis

A RESI é uma das revistas eletrônicas mais antigas no Brasil, na área de Administração,
estando em operação ininterrupta desde 2002.
DOI: A RESI é uma das únicas revistas que possuem DOI na área de Administração no Brasil
(juntamente com a BASE e a JISTEM). Os demais periódicos que têm DOI só o tem por causa
do Scielo.
DOAJ: A RESI é a revista a mais tempo no DOAJ, entre as brasileiras de administração, e uma
das que possuem maior número de edições publicadas neste indexador. Todas as suas 14
edições encontram-se disponíveis na plataforma mais democrática e aberta de periódicos
acadêmicos do mundo! Apenas a título de comparação, apresentamos no Quadro 1 a
indicação dos outros periódicos brasileiros de administração que estão listadas nesse
indexador. Nota-se que a RESI está muito bem acompanhada, mas, é a única com
classificação B4.
Revista

Classificação Edições
Qualis
no DOAJ

Período

BAR

A2

19

desde 2004

Revista Brasileira de Finanças

B1

19

desde 2003

RESI

B4

14

desde 2002 (todas as edições)

RAC

B1

12

somente de 2008 a 2010

RAM

B1

11

somente entre 2008 e 2009

RAE

B1

8

somente entre 2006 e 2010

RCO

B3

8

somente de 2007 a 2010

Organizações e Sociedade

B2

-

está listada mas sem nenhuma
edição publicada no portal

Quadro 1 – Revistas acadêmicas de administração brasileiras no DOAJ
O Quadro 2, a seguir, mostra as revistas em que os autores que publicaram na RESI em 2009
tiveram seus outros trabalhos do período publicados, de acordo com informações extraídas
de seus currículos Lattes. Os 15 autores principais de artigos contidos nas edições de 2009
da RESI (mais seniores entre os coautores de um mesmo artigo) publicaram, em conjunto,
114 artigos naquele ano. As revistas em que eles mais publicaram foram: revistas
internacionais (34), RESI (15), GV Executivo (11), RAC (8), RAE (3), RAP (3), Gestão.org (3),
JISTEM (2), Cadernos Ebape (2), Organização & Sociedade (2), Read (2), Rege (2), Análise (2)
e Gestão Industrial (2). Com exceção da GV Executivo, da Rege e da Análise, todas essas
revistas são pelo menos B2 no Qualis. 17 outras revistas foram utilizadas como outlet para a
produção científica de alguns destes autores apenas uma vez no ano. Fica muito claro que os
autores que publicaram na RESI são muito seletivos na escolha de onde publicar seus
trabalhos. Na visão deles, imagina-se, a RESI combina com essas outras revistas, que são
quase todas ao menos B2.

A RESI se sente honrada por ter sido escolhida por esses autores como veículo preferencial
de divulgação dos seus trabalhos científicos e se orgulha de estar em muito boa companhia,
no que se refere aos outros periódicos acadêmicos em que seus autores publicam, como
ficou evidenciado no Quadro 2.

Revista

Número de
artigos

Classificação
Qualis

Estrangeiras

34

possivelment
eA1 ou A2

RESI

15

B4

GV Executivo*

11

não
acadêmica

RAC

8

B1

RAE

3

B1

RAP

3

A2

Gestão.org

3

B3

JISTEM

2

B2

Cadernos Ebape

2

B1

Organização & Sociedade

2

B2

Read

2

B2

Rege

2

B3

Análise

2

B4

Gestão Industrial

2

B4

Outras**

17

Quadro 2 Onde mais publicaram os autores da RESI
* as publicações nessa revista referem-se todas a um único pesquisador.
** apenas três autores foram responsáveis por 11 dessas 17 publicações em
revistas que foram utilizadas por apenas um dos pesquisadores.

Outra forma, visualmente ainda mais impactante de mostrar que quem publica na RESI é
muito seletivo na escolha dos periódicos em que divulga seus trabalhos é por meio da
análise de redes. A Figura 1, abaixo, mostra, graficamente, a relação dos autores da RESI
com os periódicos científicos nacionais e internacionais. Em vermelho são apresentados os
autores e em roxo os periódicos por eles utilizados em 2009.

Figura 1 Rede de autores e revistas científicas usadas para escoar sua produção (ano 2009)

Tendo realizado esta análise, o comitê editorial da RESI afirma o seu comprometimento em
garantir que a revista continue a ser o principal veículo de divulgação dos trabalhos
científicos dos pesquisadores da área de Administração da Informação (ADI) no Brasil, como
já tem ocorrido nos últimos anos, além de realizar esforços para se transformar também na
melhor opção para pesquisadores de outros países ibero-americanos da área.
Paralelamente, a revista continuará a promover a aproximação da área de Administração da
Informação (Administração) com a área de Sistemas de Informação (Computação). Nesse
sentido, a realização de fast track para artigos premiados no SBSI (Simpósio Brasileiro de
Sistemas de Informação) tem sido muito exitosa. A partir de 2010, o convite para o fast track
será estendido para os melhores trabalhos do Enadi e do Enanpad.

