
 
Relatório Anual de Atividades 2013 
Revista Brasileira de Inovação 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

1. Introdução 

A Revista Brasileira de Inovação (RBI) é um periódico interdisciplinar com 

foco em estudos da inovação. Tem o propósito de servir ao debate acadêmico sobre a 

inovação e os avanços científicos e tecnológicos e seus impactos econômicos, sociais, 

organizacionais e ambientais, contribuindo para a disseminação de novos 

conhecimentos e para a formulação de políticas públicas e a gestão de organizações 

privadas. 

Publicada semestralmente, a RBI está aberta à comunidade científica para 

divulgação de artigos originais e inéditos, de natureza teórica ou aplicada, resultados de 

pesquisas, e trabalhos que contribuam para o resgate da história das instituições 

brasileiras no campo da ciência, da tecnologia e da inovação.  

2. Informações sobre 2013 

Em 2013 a Revista Brasileira de Inovação completou 12 anos de publicação e 

circulação no âmbito científico-acadêmico. Nesse período foram publicados 25 

fascículos totalizando a publicação de 25 textos na seção Ideias Fundadoras, 19 textos 

em cada uma das seções Memória e Resenha, 02 textos como Artigos-Resenha e 129 

artigos originais e inéditos escritos por 243 autores de 89 instituições diferentes, 

brasileiras e estrangeiras. 

Desde sua criação, em 2002, até o final de 2013, a RBI acumulou um total de 

exatas 600 submissões de trabalhos na seção de artigos. Desse total, observa-se um 

crescimento considerável no número de submissões durante o ano de 2013 em 

comparação aos anos anteriores, conforme descrito no Gráfico 1. 

No ano de 2013, além do editor, Prof. Wilson Suzigan (Unicamp), a editoria da 

RBI passou a contar com um editor-adjunto, Renato de Castro Garcia (Poli/USP), cinco 

editores associados, Ana Cristina de Almeida Fernandes (UFPE), Marcelo Silva Pinho 

(UFSCar), Orlando Martinelli Junior (UFSM), Paulo Bastos Tigre (UFRJ) e Victor 

Manoel Pelaez Alvarez (UFPR), e os membros do Conselho. A nova organização do 

Corpo Editorial da RBI visa tornar mais ágil o trabalho da editoria, com participação 

ativa dos editores associados em todo o processo editorial, atendendo, assim, à crescente 

demanda da RBI na submissão de artigos.  

 

 

 



 

Gráfico 1 - Submissões de artigos por ano (2009 – 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo RBI (2013). 

 

2.1.Avaliação dos artigos submetidos em 2013 

Os artigos submetidos à RBI passam por três etapas de avaliação no decorrer 

do processo editorial: 1) Verificação de Formato – realizada pela secretaria executiva; 

2) Avaliação de Admissão – realizada pelos editores e; 3) Avaliação de Mérito – 

realizada pelos pareceristas anônimos, descritas na Figura 1 e na Política Editorial da 

revista. 

A etapa de Verificação de Formato avalia se o artigo se enquadra nos objetivos 

da Seção para onde foi enviado, analisa sua originalidade e a adequação às normas da 

revista. Sendo aprovado nesta primeira etapa, o artigo segue para a Avaliação de 

Admissão, realizada pelos editores (editor, editor adjunto e editores associados), a fim 

de verificar o enquadramento do artigo às linhas temáticas da RBI, sua relevância e 

contribuição científica para a área.  

Os artigos admitidos no processo de avaliação são encaminhados a três 

pareceristas de instituições diferentes da instituição do autor e com qualificação e 

experiência de pesquisa no tema do artigo para Avaliação de Mérito. Esta etapa de 

avaliação é realizada no sistema blind review, na qual os artigos são avaliados sem 

identificação de autoria, da mesma forma que ao autor não é revelada a identificação 

dos pareceristas. 
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Figura 1 – Processo de avaliação dos artigos submetidos à RBI 

 

Fonte: Arquivo RBI (2013). 

 

Do total de 100 artigos submetidos em 2013, 43 foram recusados na Avaliação 

de Admissão realizada pela Editoria da RBI e 05 foram cancelados pelos próprios 

autores. Outros 52 artigos foram encaminhados para a Avaliação de Mérito, realizada 

pelos pareceristas anônimos da revista, dentre os quais: 06 foram aprovados para serem 

publicados nos próximos fascículos, 07 encontram-se em processo de avaliação e 39 

não foram aprovados.  

A Editoria da revista trabalhou para que os tempos médios de avaliação dos 

artigos recebidos em 2013 fossem reduzidos ao máximo possibilitando um retorno 

rápido aos autores e garantindo um maior fluxo de artigos publicados. O tempo médio 

para a comunicação da primeira decisão aos autores dos artigos que passaram por todo o 

processo de avaliação (incluindo Verificação de Formato, Avaliação de Admissão e 

Avaliação de Mérito) foi de 49 dias.  

Para os artigos recusados na Avaliação de Admissão, o tempo médio de retorno 

aos autores foi de 12 dias. Já o tempo médio para a aprovação dos artigos submetidos 

em 2013 foi de 116 dias, incluindo o tempo de retorno dos autores e a segunda rodada 

de avaliação pelos pareceristas. 



 

2.2.Indicadores de impacto e abrangência da RBI 

A utilização do SEER (Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas) na 

gestão editorial da RBI vem proporcionando bons resultados no tocante à divulgação e 

repercussão doa revista na comunidade científica, bem como na sua indexação em 

importantes bases e diretórios de dados nacionais e internacionais.  

O índice de citações do Google Scholar
1
 e a quantidade de acessos à página da 

revista, analisada a partir de informações provenientes do Google Analytics
2
, são 

considerados pela Editoria da RBI como indicadores importantes na análise do impacto 

e abrangência da revista. 

De acordo com dados coletados do Google Scholar, a RBI já recebeu mais de 

1.400 citações desde 2002, conforme demonstra a figura a seguir. Os dois artigos mais 

citados receberam respectivamente 98 e 90 citações desde sua publicação em 2003. 

Figura 2 – Citações RBI 

Fonte: Google Scholar
3
 (19/12/2013). 

 

Já os dados coletados no Google Analytics demonstram a quantidade de 

acessos à página da revista, bem como a origem de tráfego e a forma como o site foi 

encontrado: por meio de sites de busca, de instituições de pesquisa, de bases 

indexadoras, dentre outros. A partir dos dados coletados do Google Analytics foi 

                                                           
1
< http://scholar.google.com.br/citations>. 

2
 <http://www.google.com/intl/pt-BR/analytics>. 

3
 <http://scholar.google.com.br/citations?user=463zZxAAAAAJ>. 



 

possível observar a crescente quantidade de acessos ao conteúdo da revista online. Em 

2010, a página eletrônica da RBI teve aproximadamente 10.000 acessos e, em 2013, 

esse número passou de 30.000. 

2.3. Alguns avanços de 2013: 

Foi registrado junto ao ISSN (International Standard Serial Number) no IBICT 

(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) o título da RBI em inglês: 

Brazilian Journal of Innovation. 

No ano de 2013 foi divulgada a atualização da classificação do Qualis pela 

Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no qual a RBI 

recebeu a classificação B1 na área Interdisciplinar e B2 na área Economia. A revista 

também foi classificada em outras áreas, conforme a lista a seguir: 

B1 - Interdisciplinar 

B2 - Economia 

B2 - Administração, Ciências Contábeis e Turismo 

B2 - Planejamento Urbano e Regional/ Demografia 

B2 - Artes/ Música 

B3 - Ciências Sociais Aplicadas I 

B3 - Sociologia 

B4 - Engenharias II 

B4 - Engenharias III 

B4 - Saúde Coletiva 

B5 - Ciência Política e Relações Internacionais 

B5 - Ensino 

B5 - Matemática/ Probabilidade 

B5 - Medicina I 

C - Zootecnia/ Recursos Pesqueiros 

Ainda neste ano, a revista foi submetida à avaliação de duas importantes bases 

científicas: Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 

y Portugal) e SciELO (Scientific Eletronic Library Online). O Redalyc condicionou a 

inclusão da revista em sua base de dados desde que sejam cumpridos alguns critérios, 

como a inserção das informações da revista em inglês, informação sobre o país de 

origem dos autores no início dos artigos, definição do público-alvo e homogeneidade na 



 

quantidade de artigos e seções publicadas. O SciELO emitiu parecer favorável sob a 

condição de alguns critérios a serem cumpridos (ainda não informados à Editoria da 

RBI). 

A revista começou a ser divulgada também nas redes sociais, como o Facebook 

(facebook.com/revistabrasileiradeinovacao) e o Twitter (@RevBrasInovacao). A 

utilização das redes sociais surge para ampliar os horizontes da divulgação da revista, 

bem como atingir um público mais amplo. 

 

3. Bases de Dados e Indexações da RBI 

A RBI encontra-se atualmente nas seguintes bases indexadores e repositórios: 

- Biblioteca Virtual de Inovação 

- DIADORIM - Diretório de Políticas de Acesso Aberto das Revistas 

Científicas Brasileiras 

- DRJI - Directory of Research Journals Indexing 

- DOAJ - Directory of Open Access Journals 

- EconBiz 

- Latindex 

- Livre! 

- Portal de Periódicos - CAPES 

- SPELL - Scientific Periodicals Eletronic Library 

- Sumário de Revistas Brasileiras 

- Ulrich's International Periodicals Directory 

- WorldCat 

A Revista Brasileira de Inovação foi convidada, em 2013, a participar da Rede 

Brasileira de Preservação Digital – CARINIANA. A rede, gerenciada pelo IBICT, tem 

como objetivo criar um serviço de preservação digital de documentos eletrônicos 

brasileiros a fim de garantir o acesso continuado a longo prazo dos conteúdos 

armazenados digitalmente. 

 

4. Metas para os próximos anos 

Baseando-se nas metas elaboradas a partir do convênio com a Finep e nos dados 

apresentados neste relatório, a Editoria da RBI apresenta as metas para o próximo ano: 

http://inovacaotecnologica.ibict.br/
http://diadorim.ibict.br/
http://diadorim.ibict.br/
http://www.drji.org/Default.aspx
http://www.doaj.org/
http://www.econbiz.de/en/
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://portalnuclear.cnen.gov.br/livre/Inicial.asp
http://www.periodicos.capes.gov.br.ez88.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome&Itemid=68&
http://www.spell.org.br/
http://sumarios.org/
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/default.asp?navPage=4&
https://www.worldcat.org/default.jsp


 

- Quantidade estimada de submissões para 2014: 120 (média de 10 artigos/mês); 

- Aprovações estimada para 2014: 12 artigos; 

- Publicação estimada para 2014: 12 artigos; 

- Elaboração de um número especial: tema a definir; 

- Prazo da primeira resposta aos autores: até 45 dias; 

- Prazo de aprovação de artigos: 90 dias; 

- Indexações: Scielo e Redalyc; 

- Traduzir as informações sobre a revista para o inglês e espanhol; 

- Aumentar a divulgação da RBI na América Latina, Caribe, Espanha e Portugal; 

- Aumentar a participação de pareceristas do exterior; 

- Inserir maior número de pesquisadores internacionais no Conselho Editorial; 

- Estimular a submissão de artigos do exterior; 

- Ser indexada na base Scopus; 

- Ser indexada no RePEC – Research Papers in Economics; 

- Em relação ao conteúdo dos artigos submetidos: publicar artigos de qualidade 

para alcançar melhores índices de impacto; 

- Em relação às questões operacionais: melhorar a agilidade e qualidade na 

resposta aos autores; 

- Definir claramente a política editorial de cada seção da revista: Resenha, 

Memória e Artigo-Resenha. 

 

 


