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Maria José Tonelli
Editora-chefe

PARA COMEMORAR: NOVO FATOR DE IMPACTO DA RAE

O Fator de Impacto (FI) da RAE-Revista de Administração de Empresas aumentou em indexadores 
internacionais como o Journal Citation Reports (JCR), Scopus, SciELO e Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento Científico (REDIB). No JCR, o aumento foi superior a 70%, de acordo com 
o último ranking divulgado pela Clarivate Analytics (junho de 2019), subindo de 0,404 (2017) para 
0,701 (2018). O resultado classifica a RAE entre as 10 primeiras revistas do Brasil indexadas na base 
WoS/SSCI, que reúne os periódicos de Ciências Sociais. São números extremamente significativos 
quando consideramos que foram obtidos com a publicação de artigos majoritariamente em português 
até 2018, quando a RAE passou a ser bilíngue, publicando seus artigos em português e inglês, ou em 
espanhol e inglês. 

Indexada também no Scopus, da Elsevier, o CiteScore da RAE subiu de 0,49 (2017) para 0,80 
(2018). Para calcular o valor do CiteScore, é considerado o total de citações recebidas em 2018, dividido 
pelo número de documentos publicados entre 2015 e 2017. No SciELO, o FI aumentou de 0,4286 (2017) 
para 0,6056 (2018), sendo o maior entre as revistas brasileiras de Administração de Empresas. Já 
no REDIB, o Qualificador Global da RAE é de 26.637, ocupando o primeiro lugar no ranking geral de 
Ciências Sociais, que inclui publicações do Brasil, México, Chile, Espanha e outros países.

Esses avanços não seriam possíveis se não fosse o apoio dos autores que nos prestigiam com 
suas valiosas submissões e também com a citação de nossos artigos, além da colaboração inestimá-
vel do Comitê de Política Editorial, do Corpo Editorial Científico e de todos os revisores que contribuem 
para o desenvolvimento dos artigos. Nosso profundo agradecimento a toda a comunidade científica, 
que torna a visibilidade da RAE possível.

Agradecemos ao professor Eduardo Diniz, que, durante sua atuação como Editor-chefe, 
obteve a inclusão da RAE na base WoS/SSCI e levou seu impacto para o patamar de 0,408. Nossos 
agradecimentos também ao Editor-adjunto, Felipe Zambaldi, e a nossa equipe editorial: Ilda Fontes, 
Eldi Soares, Eduarda Pereira Anastacio, Denise Francisco Cândido, Andréa Cerqueira, Aline Santos e 
Rute Almeida, que ficam nos bastidores, mas sem as quais o espetáculo não seria possível. 

O JCR de 0,701 nos permite participar do cenário internacional de publicações acadêmicas em 
Administração, mas mantendo, ao mesmo tempo, a publicação em português, em sintonia com a 
missão da Fundação Getulio Vargas, de contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Agradecemos 
à FGV EAESP o suporte para a realização desse trabalho.

Boa leitura!
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