Editorial

Na oportunidade da publicação do terceiro número do nono ano da RBGN – Revista Brasileira
de Gestão de Negócios -, cumpre registrar a expressiva inclusão do periódico em bases bibliográficas de
dados, aspecto esse que auxiliará de modo significativo a implantação da política editorial da revista voltada
para o aumento da visibilidade e do impacto dos trabalhos publicados. Os números incluídos abrangem
o período de 2004 a 2007, totalizando 73 artigos. Até o momento, essa inclusão verificou-se em bases de
dados pertencentes a duas categorias distintas. A primeira refere-se a sistemas que privilegiam publicações
acadêmicas com qualidade controlada. A segunda engloba diretórios de periódicos que fornecem informações
gerais sobre a revista, sem a possibilidade de consulta a eventuais artigos de interesse, representando,
portanto, uma citação do periódico em questão.
Dentro da primeira categoria, a RBGN encontra-se indexada no DOAJ, no CLASE e no sistema
Pergamum. O DOAJ – Directory of Open Access Journals conta com o apoio, entre outros, da Lund
University (Suécia) e dos Sistemas EBSCO e ProQuest, reunindo 3.000 journals em seu diretório que
praticam o peer review e que são direcionados prioritariamente a integrantes da comunidade acadêmica,
uma vez que apresentam maioria de artigos baseados em pesquisa. O CLASE – Citas Latinoamericanas
em Ciencias Sociales y Humanidades é uma base de dados criada em 1975 junto à Universidad Autónoma
de México (UNAM) e reúne cerca de 1.500 revistas da América Latina e Caribe com mais de 270.000
registros bibliográficos, considerando como critérios de seleção de periódicos a normatização editorial, a
gestão e a visibilidade da revista, bem como a qualidade do conteúdo apresentado pelos trabalhos. O
PERGAMUM é uma base de dados desenvolvida pela Universidade Católica do Paraná que abrange cerca
de 60 títulos de periódicos na área de humanidades, todos publicados por instituições brasileiras que se
utilizam do sistema de gerenciamento de bibliotecas PERGAMUM.
Em relação à segunda categoria, a RBGN aparece citada no LATINDEX – Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España e Portugal – e no
ULRICH´S Periodicals Directory. O diretório do LATINDEX lista periódicos de interesse acadêmico,
apresentando atualmente mais de 15.000 registros de publicações. O ULRICH´s apresenta caráter mais
amplo, englobando mais de 300.000 periódicos, inclusive aqueles de caráter essencialmente acadêmico.
Neste número 25, sete artigos são publicados, sendo dois de autores estrangeiros. Praticamente, a
totalidade das áreas temáticas acha-se contemplada, merecendo destaque o artigo que analisa os desafios e
as tendências para a pesquisa contábil na economia globalizada e o trabalho que procura identificar traços
da cultura de um país a partir dos websites de empresas de grande porte no Brasil, China e França.
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