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1. Introdução 

A Revista Brasileira de Inovação (RBI) é uma revista acadêmica de caráter 

multidisciplinar com foco em estudos da inovação. A RBI foi criada em 2002 pela 

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos e vem se consolidando como um 

importante veículo de divulgação de pesquisas científicas do Brasil na área de Inovação. 

Até o final de 2014, a RBI publicou 27 fascículos que contem 141 artigos originais.  

A revista 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. 

A RBI publica semestralmente trabalhos que abordam as seguintes temáticas: 

 Economia da Inovação; 

 Economia da Ciência e da Tecnologia; 

 Dinâmica industrial e dos sistemas de produção; 

 Economia do conhecimento – criação, difusão, exploração; 

 Processos de aprendizado e inovação; 

 Transferência de tecnologia; 

 Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

 Indicadores de Ciência, Tecnologia, Inovação, P&D; 

 Inovação e sustentabilidade; 

 Competências e capacitações das empresas; 

 Estratégias e gestão da inovação e da tecnologia; 

 Estratégias e gestão de P&D; 

 Inovação e empreendedorismo; 

 Estratégias de desenvolvimento de processos e produtos; 

 Mudanças técnicas e organizacionais; 

 Sistemas de inovação – nacional, regional, setorial, tecnológico; 

 Redes de inovação – alianças de P&D, interações universidade-empresa, 

cadeias; 

 Geografia da inovação; 

 Desenvolvimento econômico e inovação; 



 

 Experiências de inovação em países em desenvolvimento; 

 Estudos de produtividade (multissetorial e comparação entre países); 

 Modelagem da mudança técnica; 

 Dinâmica da concorrência e mudança estrutural; 

 Sociologia da Ciência e da Inovação; 

 História da Ciência e da Tecnologia. 

A RBI está classificada no Qualis como B1 na área Interdisciplinar, B2 em 

Economia; e B2 em Administração, Ciências Contábeis e Turismo. A revista encontra-

se indexada nas seguintes bases de dados e diretórios: 

- 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 

- Google Scholar - Diretório Acadêmico do Google 

- e-Revist@s 

- EconBiz 

- EZB - Electronic Journals Library 

- Latindex 

- Livre! - Portal do Conhecimento Nuclear 

- MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals 

- OAJI - Open Academic Journals Index 

- Portal de Periódicos - CAPES 

- SPELL - Scientific Periodicals Eletronic Library 

- Sumário de Revistas Brasileiras 

- Ulrich's International Periodicals Directory 

- WorldCat 

 

2. Informações sobre 2014 

Durante o ano de 2014 foram dados dois passos importantes no trabalho editorial 

da RBI. Primeiro, a Política Editorial disponibilizada na página da revista em três 

idiomas: português, inglês e espanhol. Segundo, foi lançada uma chamada para um 



 

número especial sobre o tema Política Industrial e Inovação, com o intuito de reforçar a 

principal missão da RBI, que é contribuir para o debate brasileiro, e internacional, sobre 

os temas relacionados no seu escopo. 

Em seu 13º ano de publicação regular e ininterrupta, a RBI recebeu 129 

submissões de artigos originais e inéditos para publicação. A quantidade de artigos 

submetidos em 2014 permitiu superar a quantidade de submissões de anos anteriores 

(Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Submissões de artigos (2008-2014) 

 

Fonte: RBI (2014). 

 

Dos 129 de artigos submetidos em 2014, 93 foram submetidos a números 

regulares da revista e os demais ao Número Especial sobre Política Industrial e 

Inovação. 

Dos 93 artigos submetidos aos números regulares da RBI, 60 foram recusados na 

1ª etapa de avaliação, por conta da não adequação dos trabalhos às temáticas da revista e 

da ausência de contribuição relevante para a área temática; 07 foram cancelados pelos 

autores; e 26 artigos completaram as três etapas de avaliação (verificação de formato; 

avaliação de admissão; e avaliação de mérito), dentre os quais: 05 foram aprovados, 03 

encontram-se em processo de avaliação e 18 não foram aprovados após a avaliação dos 

pareceristas. Portanto, contando apenas os artigos submetidos a números regulares da 

RBI, verifica-se uma taxa de aprovação de 5,4% (mas ainda há artigos que não 
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completaram o processo de avaliação)
1
. Em 2013, a taxa de aprovação dos artigos foi de 

11%. 

Outro indicador importante da RBI é o tempo médio de resposta aos artigos 

submetidos. Em 2014, o tempo médio de resposta da primeira decisão editorial para os 

artigos recusados na avaliação de admissão foi de 16 dias (em 2013 foi de 12 dias). Ao 

considerar apenas os artigos que passaram pela primeira avaliação (avaliação de 

admissão), o tempo médio de resposta da primeira decisão editorial foi de 51 dias (em 

2013 foi de 53 dias). Por fim, o tempo médio de todo o processo de avaliação, excluindo 

os artigos não aprovados na avaliação de admissão, foi de 81 dias, o que inclui a 

segunda rodada de avaliação e a submissão da versão revisada pelos autores até a 

decisão editorial final sobre a publicação (ou não); em 2013, esse indicador foi de 68 

dias. 

 

3. Número Especial sobre Política Industrial e Inovação 

A chamada para o Número Especial sobre “Política Industrial e Inovação” da RBI, 

que teve início no final de março e encerramento em julho/2014, recebeu o total de 36 

submissões de artigos de 83 autores vinculados a 25 instituições de 05 países. 

Foram recebidos artigos resultantes de estudos teóricos ou aplicados sobre vários 

dos temas específicos incluídos na chamada para o Número Especial, a saber: 

- Fundamentos da “nova política industrial”: racionalidades, coordenação, 

instituições, estratégia industrial e escolhas setoriais, relação com políticas 

macroeconômicas, e alinhamento com políticas relacionadas tais como as de comércio 

exterior e relações internacionais; de ciência, tecnologia e inovação, de regulação 

econômica internacional, de defesa da concorrência, de financiamento, de 

desenvolvimento regional, e outras. 

- Experiências de políticas industriais modernas (países desenvolvidos e em 

desenvolvimento). 

- Política industrial e sistemas de inovação (nacional, setorial, regional, local).  

- Política industrial e sistemas de produção (cadeias produtivas nacionais e 

globais).  

- Política industrial e produtividade (capital, trabalho, tecnologia, inovação). 
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submetidos. 



 

- Política industrial e competitividade (setorial, sistêmica). 

- Política industrial e o futuro da indústria – a “revolução” da ciência dos 

materiais, da manufatura aditiva, e de outras tecnologias disruptivas. 

- Política industrial e sustentabilidade. 

- Energia e indústria. 

Todos os artigos submetidos passaram pelo processo de verificação de formato, 

realizado pela Secretaria Executiva, para verificar a adequação do artigo às normas da 

RBI. Em seguida iniciou-se a primeira etapa do processo de avaliação com a 

colaboração dos editores associados e de pareceristas externos, buscando verificar o 

enquadramento do artigo no escopo da chamada para o Número Especial, bem como 

seus atributos em termos de qualidade, originalidade e contribuição ao tema. Os artigos 

aprovados seguiram para a segunda etapa, a avaliação dos pares. 

A decisão editorial para a seleção dos artigos que serão publicados neste fascículo 

será tomada pelos editores da RBI a partir dos resultados do processo de avaliação, 

ainda não finalizado. O Número Especial da RBI sobre Política Industrial e Inovação 

está previsto para ser publicado em meados de 2015. 

 

4. Indicadores alternativos de impacto e abrangência 

Como forma alternativa de medir o impacto da RBI, a editoria da revista utiliza-se 

de dados do Google Scholar, Google Analytics e as redes sociais, como o Facebook e 

Twitter. A utilização dessas métricas fornece uma base de informações na qual é 

possível verificar a quantidade e o fluxo de acessos na página da internet, as citações 

recebidas, as visualizações e os downloads dos artigos publicados. 

- Acessos à página na internet 

De acordo com o Google Analytics, a página da RBI na internet recebeu mais de 

33.000 novos acessos em 2014. Dentre os principais países que acessam a página estão, 

além do Brasil, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Espanha, Alemanha, 

Angola, Índia e França. 

- Citações recebidas 

Desde o início de sua publicação, em 2002, a RBI já recebeu aproximadamente 

1800 citações
2
. De acordo com os dados do Google Scholar, o índice h5 da revista é 
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 Fonte: <http://scholar.google.com.br/citations?user=463zZxAAAAAJ&hl=pt-BR>. 

http://scholar.google.com.br/citations?user=463zZxAAAAAJ&hl=pt-BR


 

igual a 05, o que significa que nos últimos cinco anos (2009-2013), cinco artigos 

receberam no mínimo cinco citações cada um. 

Outra informação importante que o Google Scholar fornece é a quantidade de 

citações recebidas anualmente pela revista. Conforme esses dados, 2014 foi o ano em 

que a RBI mais recebeu citações, totalizando 255. 

Gráfico 2 – Citações recebidas por ano (RBI) 

 
Fonte: Google Scholar (2015). 

 

 

- Redes Sociais 

Com relação à utilização das redes sociais como canal de divulgação e 

comunicação científica, a RBI vem apresentando significativos avanços. Atualmente, 

mais de 850 pessoas curtem o perfil da revista no Facebook, enquanto os seguidores no 

Twitter totalizam 57. A utilização das redes sociais para a publicação científica tem sido 

estimulada pelas demandas e tendências de popularização da ciência, disponibilização 

de conteúdo científico e utilização de diferentes métricas de impacto (Moreira, 2014). 

A disseminação do conteúdo veiculado pelas redes sociais pode ser observada na 

tabela a seguir: 

Tabela 1: Comparação citações x downloads x visualizações da RBI (Artigos 

publicados em 2014) 

VOL13 N2 (2014) 
DOWNLOADS

/ SEER 

VISUALIZAÇÕES/ 

FACEBOOK 

Editorial 66 - 

Ideias Fundadoras 563 1.874 



 

1) Regime Tecnológico e Ambiente de Inovação para o 

setor de serviços de telecomunicação brasileiro 
206 452 

2) Acumulação de capacidades tecnológicas e 

aprimoramento de performance operacional: 

evidências de um estudo de caso em nível de empresa  

163 491 

3) A relação entre os canais de transferência de 

conhecimento das universidades/IPPs e o desempenho 

inovativo das firmas no Brasil  

246 599 

4) Diferenças setoriais da atividade inovativa das 

pequenas empresas industriais brasileiras  
199 308 

5) Indústria de alta tecnologia: uma tipologia baseada 

na intensidade de P&D e no desempenho comercial  
187 1.079 

6) An analysis of the business enterprise research and 

development expenditures composition in Brazil  
184 714 

Resenha - Valeria Costantini e Massimiliano Mazzanti 

(editors) - The Dynamics of Environmental and 

Economic Systems - Innovation, Environmental Policy 

and Competitiveness 

135 39 

 
  

VOL13 N1 (2014) 
DOWNLOADS

/ SEER 

VISUALIZAÇÕES/ 

FACEBOOK 

Editorial 62 - 

Ideias Fundadoras 114 580 

1) Regime tecnológico e emergência dos padrões de 

estratégias inovativas das firmas 
298 504 

2) A natureza do financiamento influencia na interação 

universidade-empresa no Brasil?  
244 348 

3) Políticas Públicas de Inovação no Setor 

Agropecuário: uma avaliação dos Fundos Setoriais  
125 567 

4) Pesquisa sobre Inovação Tecnológica: O Possível 

Viés da Informação em Levantamentos  
258 509 

5) La Actividad Innovadora Por Género En América 

Latina: Un Estudio De Patentes  
67 47 

6) Estratégia inovativa das firmas brasileiras: 

convergência ou divergência com as questões 

ambientais?  

186 171 

Resenha - Julia Paranhos - Interação entre empresas 

e instituições de ciência e tecnologia: o caso do sistema 

farmacêutico de inovação brasileiro 
78 52 

Fonte: RBI (2014). 

 



 

Observa-se o importante papel das redes sociais na divulgação do conhecimento 

publicado na RBI, pois a quantidade de visualizações no Facebook supera a quantidade 

de acessos à página da revista, ou seja, o leitor se informa primeiro pelas redes sociais. 

 

5. Alguns avanços de 2014 

 

A RBI passou a fazer parte, em 2014, da Rede Cariniana de Preservação Digital, 

organizada pelo IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e 

teve seu título em inglês registrado junto ao ISSN
3
: Brazilian Journal of Innovation. 

Com o objetivo de fortalecer os laços com a América Latina, foi realizado o 

cadastro de bibliotecas de universidades e institutos de pesquisa dos países latino-

americanos. 

Neste mesmo ano, RBI foi indexada nas seguintes bases de dados: 

 OAJI - Open Academic Journals Index 

 MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals 

 e-Revist@s 

A revista foi submetida à indexação na Redalyc - Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal; no SciELO - Scientific Eletronic 

Library Online – com aprovação sob condição em maio/2014; e no Scopus. 

O objetivo é tornar a RBI reconhecida mundialmente pela veiculação de artigos 

com foco em estudos de inovação. 

 

6. Desafios: 

Dentre os principais desafios para os próximos anos, destacam-se: 

- a internacionalização da revista; 

- a busca continuada da publicação de artigos de elevada qualidade científica e 

contribuições relevantes para a área; 

- a busca pelo interesse de potenciais autores e leitores; 

- o aumento na quantidade de artigos aprovados e publicados; 

- a redução dos prazos de avaliação dos artigos; 

- a indexação no SciELO, Scopus e Redalyc; 
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- a ampliação dos canais de comunicação e divulgação; 

- a popularização e divulgação do conteúdo científico disponível. 
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