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APRESENTAÇÃO

Nos últimos tempos tem aumentado substancialmente o número de autores 
que escolhem a RAM como veículo de divulgação para suas pesquisas e trabalhos.

Esse fato é, para nós da editoria, um claro indicador do que a revista represen-
ta para a comunidade acadêmica do nosso País e de que trilha o caminho certo. 

Como é do conhecimento de todos, a CAPES avalia as revistas científicas e, 
no caso especifico da área de Administração e correlatas, houve um procedimento 
em que a RAM solicitou sua inclusão no rol das qualificadas como nacional A.

Após séria avaliação, com base em critérios científicos para as publicações 
de periódicos, recebemos a confirmação de que a revista seria classificada nesse 
conceito.

Essa solução premia nosso trabalho e consolida a nossa valorização na área 
acadêmica, fundamentados pelos esforços que a Universidade Presbiteriana 
Mackenzie implementa em direção ao seu comprometimento com a excelência 
científica.

A editoria da RAM mantém viva essa filosofia e espera que o produto de seu 
trabalho seja um apoio ao desenvolvimento e melhoria do ensino em geral e, 
especialmente, na área de pós-graduação. 

A Revista de Administração Mackenzie procura se colocar, desde o seu recente 
início, como um espaço aberto ao debate de trabalhos com qualidade na área de 
Administração e correlatas, como Economia e Contabilidade.

Incentivamos aos que atuam na área acadêmica a continuarem escolhendo 
nossa revista como opção para divulgação de seus estudos e também a se apre-
sentarem como nossos pareceristas.

MOISES ARY ZILBER
Editor Acadêmico




