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Com esta edição mudamos não apenas o nome de nossa Revista. Após mais de 5 anos
e 13  números a FECAP resolve ampliar a dimensão de sua Revista Técnico Científica. A
transformação de sua mantida Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo em Centro
Universitário Álvares Penteado UniFECAP e o reconhecimento pelo CAPES de seus dois
programas de Mestrado: de Controladoria e Contabilidade Estratégica e o de Administração
de Empresas representam importante marco em nossa história.

Para acompanhar esta evolução e buscando enquadramento aos padrões do Sistema
QUALIS, a Revista Brasileira de Gestão de Negócios tem novo formato. Seus artigos serão
selecionados por um Conselho ampliado com a participação de representantes de diversos
Estados Brasileiros e também do Exterior. Estamos contatando Pareceristas para colaborarem
nas avaliações.  Suas páginas estarão abertas para professores,  pesquisadores e alunos das
áreas de Contabilidade e Administração de todo o Brasil e do exterior. O sistema para avaliação
será o da não identificação dos autores, dando um caráter mais objetivo à escolha.

Neste número publicamos seis artigos, abrangendo áreas diversas e complementares
como estratégia, finanças, marketing, comércio exterior e RH. Saudamos especialmente
os artigos vindos de Portugal e dos Estados de Pernambuco e Paraná como simbólicos da
abertura para além das nossas fronteiras.

Marcelo Freitas Camargo
Diretor Geral da Revista
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