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CARTA DOS EDITORES

A variedade de temas apresentados neste último número do quinto volume da Revista BASE 
representa o propósito de tornar este periódico, cada vez mais, leitura de referência para estudantes 
e pesquisadores das áreas de Administração e Contabilidade. 

Mais do que isso, a expectativa é a de ver a Revista BASE consolidar-se como um veículo 
para a produção científi ca tanto nacional, como internacional. Neste sentido, deve-se destacar 
que este número traz a contribuição internacional do Prof. Jan Jörgensen da McGill University no 
comentário sobre a contribuição de Michael Porter.

A título de balanço da atividade editorial ao fechamento de mais um volume alguns dados 
devem ser comentados. Eles falam dos bastidores e do esforço coletivo que pauta a publicação de 
um periódico científi co.

No ano de 2008, a Revista BASE teve a submissão de 128 artigos. Dos artigos analisados ao 
longo deste ano, 24 foram publicados e 88 não foram aceitos para publicação. 

O trabalho de análise crítica dos artigos envelveu 84 avaliadores, cuja origem se dispersa 
em diferentes Estados brasileiros, a saber, os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio de 
Janeiro e Alagoas, além do Distrito Federal.

Em 2009, a Revista BASE passará a ser exclusivamente eletrônica e, além disso, publicará  
quatro números, o que favorecerá uma difusão ainda maior da crescente e qualifi cada produção 
científi ca das áreas em foco.

Uma boa leitura!   

Yeda Swirski de Souza
Rodrigo Oliveira Soares

Editores
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