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L A edição 85 da Gestão & Regionalidade é a primeira a ser lançada após nossa revista obter
classificação B1 no sistema Web Qualis. Para todos os que participaram da condução da G&R, foi
gratificante receber este reconhecimento. Desde o início da década de 1990, a Universidade
Municipal de São Caetano do Sul tem investido e dado importância às publicações acadêmicas
que patrocina. Atuando na coordenação editorial deste periódico há quase oito anos, gostaria de
agradecer a todos os que nos apoiaram, especialmente aos membros do Conselho de Política
Editorial, aos colegas do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) e, também, aos
estudantes que atuaram, dando apoio ao processo editorial.

Podemos dizer que o processo editorial de um periódico acadêmico é uma “linha de produção”.
Nós, editores, e todos os envolvidos com o processo estamos, a todo momento, sujeitos a atrasos
em tarefas de tomada de decisão, referentes a artigos e outras ações. Trata-se de um processo
extremamente dinâmico, e que exige atenção constante, quando procuramos manter os padrões
definidos no Manual Anpad de boas práticas de publicação científica quanto ao tempo de resposta
para o autor. Esse manual recomenda até 30 dias para comunicar aos autores o resultado da
revisão de admissão (desk review), que define se o manuscrito passará pelo processo de revisão do
periódico; e até 120 dias para o encaminhamento aos autores do primeiro parecer de cada um dos
revisores, no caso de manuscritos que tenham sido aceitos no desk review.

Possivelmente, uma parte significativa dos periódicos da área de Administração tem dificuldade
em manter uma estrutura que permita a condução do processo de avaliação de artigos de maneira
célere. Sem dúvida, a principal dificuldade é a etapa de avaliação, realizada pelos pareceristas
externos ad hoc, os quais devem ser professores, com titulação de doutor, normalmente bastante
ocupados, que realizam a tarefa sem nenhuma remuneração. Para contornar esta dificuldade, é
necessária uma estrutura que atue na cobrança dos envolvidos e na busca de novos avaliadores.

Na última reunião do Fórum de Editores da Área de Administração, chamei atenção para o
problema da demora na resposta ao autor, algo que se verifica na maioria das revistas da nossa
área, tanto nas que se encontram nos estratos mais altos como nos mais baixos. Devido a isso,
sugeri ao novo diretor de comunicação e publicações da Anpad1, Prof. Dr. Antonio Moreira de
Carvalho Neto, e a todos os participantes do referido fórum que coloquemos esta questão como
central em nossas discussões.

Visando a melhorar o processo de avaliação e lidar com o aumento de submissões, no último
ano adotamos, na G&R, o esquema de editores associados. Os professores Edson Keyso de Miranda
Kubo e Wilson Aparecido da Costa Amorim passaram a exercer a função de editores. Cada qual
assumiu a condução da avaliação de um subconjunto de artigos. Em reuniões semanais ou
quinzenais, discutimos a situação geral das avaliações. Dois estudantes dão apoio, exercendo
principalmente o papel de cobrar pareceristas e os próprios editores. Infelizmente, o Prof. Wilson
deixou nossa instituição, razão pela qual aproveito para registrar que foi muito bom tê-lo conosco
e que desejamos muito sucesso em sua nova casa.

A experiência com editores associados demonstrou que esta estratégia pode constituir uma
alternativa para que os periódicos consigam desempenhar seu papel operacional de forma mais eficaz.

Esperamos que os trabalhos publicados nesta edição sejam úteis para pesquisadores da área
e outros interessados.

A seguir, uma mensagem do Prof. Edson Kubo, a quem mais uma vez agradeço pela
importante colaboração.

Marco Antonio Pinheiro da Silveira

1 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração.


