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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 resultados de pesquisas científicas na área de 

Inovação. Finalizando o ano de 2015, a RBI já contabiliza 30 fascículos publicados 

contendo 171 artigos originais e inéditos. 

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 em Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo; B2 nas áreas de Economia, Interdisciplinar e História. A revista 

encontra-se disponível nos seguintes catálogos, bibliotecas virtuais e índices de 

métricas: 

- Biblioteca Virtual de Inovação; 

- Catálogo Coletivo Nacional (CCN/IBICT);  

- Catálogo Acervus - UNICAMP;  

- CiteFactor - Academic Journal Scientific;  

- Google Acadêmico (Índice H);  

- Google Métricas (Citações); 

- MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals; 

- WorldCat (OCLC). 

  

A RBI também está indexada nas seguintes bases indexadoras: 

- DIADORIM - Diretório de Políticas de Acesso Aberto das Revistas Científicas 

Brasileiras; 

- DRJI - Directory of Research Journals Indexing; 

- DOAJ - Directory of Open Access Journals; 

- e-Revist@s; 

- EconBiz; 

- EZB - Electronic Journals Library; 

- Latindex; 

- Livre! - Portal do Conhecimento Nuclear; 

- OAJI - Open Academic Journals Index; 

- Portal de Periódicos - CAPES; 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf
http://acervus.unicamp.br/
http://www.citefactor.org/
https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&view_op=list_hcore&venue=eBzSXSonHIUJ.2014
https://scholar.google.com.br/citations?user=463zZxAAAAAJ&hl=pt-BR
http://miar.ub.edu/issn/1677-2504
http://www.worldcat.org/title/revista-digital-de-biblioteconomia-e-ciencia-da-informacao/oclc/220905431&referer=brief_results
http://diadorim.ibict.br/handle/1/133
http://diadorim.ibict.br/handle/1/133
http://www.citefactor.org/
http://doaj.org/toc/285f43dadde84463b2b44565738ed85c
http://www.erevistas.csic.es/ficha_revista.php?oai_iden=oai_revista1480
https://www.econbiz.de/Record/revista-brasileira-de-inova%C3%A7%C3%A3o-rbi/10002227841
http://ezb.uni-regensburg.de/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de&jour_id=38452
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21789
http://portalnuclear.cnen.gov.br/livre/Inicial.asp
http://oaji.net/
http://www.periodicos.capes.gov.br.ez88.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome&Itemid=68&


 

- SPELL - Scientific Periodicals Eletronic Library; 

- Sumário de Revistas Brasileiras; 

- Ulrich's International Periodicals Directory. 

2. Informações sobre 2015 

Em seu 14º ano de publicação regular e ininterrupta, a RBI recebeu 140 

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

submetidos em 2015 superou a quantidade de submissões de anos anteriores (Gráfico 

1). 

Gráfico 1 – Submissões de artigos (período 2008-2015) 

 

Fonte: RBI (2015). 

 

Dos 140 artigos submetidos em 2015, 80 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; 10 foram cancelados pelos 

autores; e 50 artigos completaram as três etapas de avaliação (verificação de formato; 

avaliação de admissão; e avaliação de mérito), dentre os quais: 14 foram aprovados e o 
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http://www.spell.org.br/periodicos/ver/67/revista-brasileira-de-inovacao
http://www.sumarios.org/revistas/revista-brasileira-de-inova%C3%A7%C3%A3o
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/title/1415192666268/703297


 

restante não foi aprovado após a avaliação dos pareceristas. Com isso, observa-se uma 

taxa de aprovação de 10%
1
. Em 2014, a taxa de aprovação dos artigos foi de 5,4%. 

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

submetidos. Em 2015, o tempo médio de resposta da primeira decisão editorial para os 

artigos recusados na avaliação de admissão foi de 12 dias (em 2014 foi de 16 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 44 dias (em 

2014 foi de 51 dias). Por fim, o tempo médio de todo o processo de avaliação, excluindo 

os artigos não aprovados na avaliação de admissão, foi de 75 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 2014, esse indicador foi de 81 

dias. 

 

3. 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 

48.000 novos acessos em 2015. Dentre os principais países que acessam a página estão, 

além do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Alemanha, Moçambique, 

Angola, Argentina e México. 

 

- Citações recebidas 

Desde o início de sua publicação, em 2002, a RBI já recebeu 2.786 citações
2
. De 

acordo com os dados do Google Scholar, o índice h5 da revista é igual a 05, o que 

                                                           
1
 A taxa de aprovação foi calculada pela razão entre o número de artigos aprovados e o número de artigos 

submetidos. 
2
 Fonte: <http://scholar.google.com.br/citations?user=463zZxAAAAAJ&hl=pt-BR>. 

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


 

significa que nos últimos cinco anos (2010-2014), 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, em 2015 a RBI 

recebeu 305 citações. 

 

- Redes Sociais 

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

comunicação científica, a RBI vem apresentando significativos avanços. Os dados mais 

recentes, de 19/04/2017, apontam que mais de 2.200 pessoas curtem o perfil da revista 

no Facebook. O papel das redes sociais na divulgação do conhecimento científico tem 

se intensificado nos últimos anos, principalmente a partir do surgimento das métricas 

alternativas de impacto que se utilizam de dados como a quantidade de acessos, curtidas 

e compartilhamentos nessas redes para medir o impacto de determinada publicação. 

Além disso, a quantidade de visualizações à página da RBI por meio das redes 

sociais supera a quantidade de acessos à página da revista, o que nos indica que o leitor 

se informa primeiro pelas redes sociais. 

 

4. Indicadores de Internacionalização 

Durante o ano de 2015: 

- Trabalhos internacionais publicados: 01 apresentação da seção Ideias Fundadoras, 02 

artigos internacionais e 01 resenha com colaboração internacional. 

- Autores internacionais: 02 autores da Argentina, 01 autor de Portugal e 01 autor da 

África do Sul 

- Submissões: 08 autores internacionais (total de 287) 

- Pareceristas: 02 pareceristas (total de 91) 

 

5. 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; 

- a ampliação dos canais de comunicação e divulgação; 

- a popularização e divulgação do conteúdo científico disponível. 
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