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Uma política de sempre prover um feedback construtivo aos autores, mesmo com artigos rejeitados, como forma de contribuir com a
comunidade científica no desenvolvimento de artigos.
Um trabalho de apoio aos autores no desenvolvimento de artigos, realizado nos últimos anos via workshops.
A busca pela melhor qualidade possível, trabalhando exaustivamente junto a editores, revisores e autores o aprimoramento de artigos.
Uma política de publicação sem uso de longas filas de artigos no prelo, ou seja, artigos aprovados são sempre publicados rapidamente.
Busca permanente pelas melhores práticas editoriais, alinhado com os principais indexadores e entidades cientificas.
Busca pela máxima visibilidade, via inserção em todos os indexadores e diretórios possíveis.
Capacitação e atualização permanente dos editores associados, em termos da política editorial e práticas de editoração científica.
Foco na internacionalização (atualmente 19 dos 24 editores associados são internacionais – vide informação neste informativo).

Este é um momento histórico para a RBGN!

Pela primeira vez a RBGN alcança o posto de revista latino-americana da área de Administração de maior impacto pelo JCR*.

A RBGN surgiu em 2004, como sucessora da Revista Álvares Penteado, estabelecida inicialmente em 1998. São 22 anos de muito trabalho,
dos quais me orgulho de completar 10 anos como editor-chefe.

É justo dedicar este destaque aos inúmeros autores, revisores, leitores e editores da revista. Naturalmente que o alcance deste posto não
é obra do acaso. A RBGN veio crescendo consistentemente seu impacto no JCR nos últimos 5 anos, apontando que sua estratégia na
última década era correta. Este trabalho pautou-se na busca incansável pela qualidade, ética editorial, respeito e criação de valor aos
stakeholders. Podemos destacar:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

É hora para uma pequena pausa no trabalho para comemorar! Veja as informações a seguir de nosso informativo e aproveite!

Um grande abraço!

 A policy of always providing constructive feedback to authors, even with rejected articles, as a way to contribute to the scientific community.
 Support work for authors in the development of papers carried out in recent years through Paper Development Workshops (PDW).
 The search for the best possible quality, working extensively with editors, reviewers, and authors to improve papers.
 A publishing policy without using long lines of articles in the press, that is, approved articles are always published quickly.
 Permanent search for the best editorial practices, aligned with the main indexers and scientific entities.
 The search for maximum visibility, via presence in all possible indexers and directories.
 Training and permanent updating of associate editors, in terms of editorial policy and scientific publishing practices.
 Focus on internationalization (currently, 19 of the 24 associate editors are international - see information in this newsletter).

This is a historic moment for RBGN!

For the first time, RBGN reaches the position of Latin American journal in the Business Administration area with the greatest impact by the JCR*.

RBGN emerged in 2004, as the successor to the Revista Álvares Penteado, initially established in 1998. It has been 22 years of hard work, of which I am
proud to complete 10 years as editor-in-chief.

It is fair to dedicate this highlight to the countless authors, reviewers, readers, and editors of the journal. Naturally, the reach of this post is not by
chance. RBGN has consistently grown its impact on the JCR over the past 5 years, pointing out that its strategy over the past decade was correct. This
work was guided by the tireless search for quality, editorial ethics, respect, and creation of value for stakeholders. We can stand out:
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2.
3.
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It's time for a short break from work to celebrate! See the information below in our newsletter and enjoy it!

Best regards!

CARTA DO EDITOR 
LETTER FROM THE EDITOR

Caros Leitores, Autores, Revisores e Editores,
Dear Readers, Authors, Reviewers and Editors,

"Disseminar estudos e pesquisas de elevado padrão acadêmico em
Administração e Contabilidade que possam contribuir para a melhoria da

gestão em organizações"

Prof Dr. João Maurício Gama Boaventura
Editor-in-Chief 

"To spread high-level academic studies and research on Business
Administration and Accounting that can contribute to the improvement of

management within organizations"

*Categoria "Management" na Web of Science / "Management" category in the Web of Science.

NOSSA MISSÃO:
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No final do primeiro semestre de 2020, o Journal
Citation Report (JCR), mais importante indicador de
periódicos científicos, publicou os impactos
referentes a 2019. A RBGN reafirmou seu consistente
avanço, alcançando Impact Factor 0,875 - o mais alto
fator de impacto em periódicos na área de
Management na América Latina. Isto foi o resultado
da contribuição dos Autores e Avaliadores e da
confiança dos Leitores ao periódico. É uma
constatação do compromisso da RBGN com o
desenvolvimento da pesquisa científica de qualidade
dentro e fora do Brasil.

O JCR agrega conexões significativas de citações da
comunidade científica por meio da análise de rica
variedade de dados, métricas e análises dos
periódicos mais impactantes do mundo incluídos na
coleção principal da  Web of Science, base na qual a
RBGN se orgulha em atingir índices cada vez mais
elevados de citação. Desde sua entrada na base,
observa-se crescimento continuado nas citações da
RBGN. Atualmente são 619 citações sem auto-citação
na WoS, com novos marcos sendo alcançados ano
após ano.

At the end of the first half of 2020, the Journal
Citation Report (JCR), the most important indicator of
scientific journals, published the impacts for 2019.
The RBGN reaffirmed its consistent progress,
reaching Impact Factor 0.875 - the highest impact
factor in journals of the Management area in Latin
America. This is a result of the contribution of
Authors and Reviewers and the confidence of the
Readers in the journal. It is a statement of the RBGN's
commitment to the development of quality scientific
research inside and outside Brazil.

JCR aggregates significant connections of citations
from the scientific community through the analysis of
a rich variety of data, metrics, and analyses of the
most impactful journals in the world included in the
main collection of Web of Science, on which RBGN is
proud to achieve increasingly high rates of citation.
Since its entry into the database, there has been
continued growth in citations from the RBGN. There
are currently 619 citations without self-citation in
WoS, with new milestones being reached year after
year.

INDICADORES

DE IMPACTO

Nossas estatísticas:

Impact Factor (Journal Citation Reports)

0.484

0.278

0.153

0.047

Relatório de citações  / Citation report

42

68

99

130

0.875

245

Our statistics: Impact Indicators
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O CiteScore é medido considerando o impacto de
milhares de periódicos calculando o número médio de
citações por artigo em um período de 4 anos e ajuda os
pesquisadores a determinar em quais periódicos querem
publicar. A RBGN se empenha para manter seu
continuado crescimento neste importante indicador de
impacto. Em 2020, a metodologia de cálculo do
CiteScore foi atualizada pelo Scopus.

O SJR é um indicador que classifica os periódicos por
seu 'prestígio médio por artigo'. Trata-se de uma medida
de influência científica de periódicos que responde pelo
número de citações recebidas por um periódico e pela
importância dos periódicos de origem de tais citações.
Ou seja, o SJR mede a influência científica dos artigos
em uma revista. No SJR recentemente publicado, a RBGN
apresentou avanço significativo, alcançando seu maior
índice até então.

Cabe ainda registrar a importante evolução dos
periódicos brasileiros da área de administração na base
Scopus. Por muitos anos somente 4 periódicos
brasileiros da área constavam na base. Atualmente são 9
os periódicos nacionais que podem ser acessados, ou
seja, a participação brasileira no Scopus mais que
dobrou neste período, vide quadro abaixo.
Parabenizamos o feito destes periódicos que com isso
permitem o aumento do impacto da produção científica
brasileira de administração internacionalmente.

CiteScore is measured by considering the impact of thousands
of journals by calculating the average number of citations per
article over a 4-year period and helps researchers determine
in which journals they want to publish. RBGN strives to
maintain its continued growth in this important impact
indicator. In 2020, CiteScore's calculation methodology was
updated by Scopus.

The SJR is an indicator that classifies journals by their 'average
prestige per article'. It is a measure of scientific influence of
journals that accounts for the number of citations received by
a journal and the importance of the journals of origin of such
citations. In other words, the SJR measures the scientific
influence of articles in a journal. In the recently published SJR,
the RBGN showed a significant advance, reaching its highest
index so far.

It is important mentioning the evolution of Brazilian journals
of the business administration area in the Scopus database.
For many years, only 4 Brazilian journals in the field were in
the database. Currently, there are 9 national journals that can
be accessed, that is, the Brazilian participation in Scopus has
more than doubled in this period, see table below. We
congratulate the achievement of these journals that thereby
increase the impact of the Brazilian scientific production of
business administration internationally.

INDICADORES

DE IMPACTO

Nossas estatísticas:

Our statistics: Impact Indicators

SJR (Scimago-Scopus)

0.112 0.129
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Periódicos brasileiros no Scopus ao longo dos anos*

Brazilian journals on Scopus over the years*

RBGN
RAE
G&P
BAR

RC&F
BBR
RAM

JOSCM
RAUSP

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192010

*Periódicos analisados considerando escopo amplo na área de Business,
Management & Accounting da classificação do Scimago. 
* Journals analyzed considering a broad scope in the Business, Management &
Accounting area of Scimago's classification.

https://www.scopus.com/sourceid/19300157111?origin=resultslist
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14880/supporthub/scopus/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14880/supporthub/scopus/
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19300157111&tip=sid&clean=0
https://www.scopus.com/sourceid/19300157111?origin=resultslist


Desde 2018, a RBGN proporciona ações de extensão para o desenvolvimento de pesquisas de
impacto e qualidade dentro e fora do brasil. Até o momento foram realizados 11 encontros de

PDW em diferentes instituições de ensino com a participação de mais de 700 pessoas.

Since 2018, RBGN has provided extension actions for the development of impact and quality
research both inside and outside Brazil. So far, 11 PDW meetings have been held in different

educational institutions with the participation of more than 700 people.

PAPER DEVELOPMENT WORKSHOP (PDW)

PORTUGAL ESPANHA

FECAP SÃO PAULO/BRASIL 2018

UFPR CURITIBA/BRASIL

UNISINOS PORTO ALEGRE/BRASIL

UNIVALI FLORIANÓPOLIS/BRASIL 2019

UNIVERSIDADE DO MINHO &

UNIVERSIDADE DO PORTO
BRAGA/PORTUGAL

UNIVERSIDADE DE AVEIRO AVEIRO/PORTUGAL

UNIVERSIDADE DE LISBOA LISBOA/PORTUGAL

UNIVERSIDAD

REY JUAN CARLOS
MADRID/ESPANHA

UNIVERSIDAD

DE GRANADA
GRANADA/ESPANHA

UNIVERSIDAD DEUSTO & 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
BILBAO/ESPANHA

INST ITUIÇÃO
INST ITUT ION

CIDADE /PAÍS
CITY /COUNTRY

ANO
YEAR

BRASIL

PARTIC IPANTES
PARTIC IPANTS

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2018

2018

130

80

126

50

74

57

41

35

25

20

FECAP SÃO PAULO/BRASIL 201980
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