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CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.

O presente número da RAUSP marca uma mudança importante numa história de 40 anos de empenho em divulgar o estado 
da arte da pesquisa em administração e contabilidade no Brasil.

Podemos afirmar que a revista tem tido sucesso em apontar continuamente novos rumos para a área através da publicação 
dos trabalhos dos seus pesquisadores mais renomados, o que se reflete nos indicadores de impacto, com destaque para vida 

útil dos artigos, uma das mais longas entre os periódicos da área no Brasil. 
A crescente globalização do ensino e pesquisa de Administração e Contabilidade requer a exposição da produção e a manu-

tenção do diálogo com a esta comunidade global, para o que o idioma também não pode ser uma barreira.
A RAUSP responde a estes desafios com duas mudanças radicais a partir deste número:

•	 A revista passa a ser publicada totalmente em inglês, tornando-a a mais acessível a leitores e autores inter-
nacionais.

•	  A produção da revista passa a ser de responsabilidade de um Publisher internacional – a Elsevier Editora, 
que trará para o processo a sua reconhecida experiência de comunicação com a comunidade acadêmica. 
Isso inclui os sistemas de informação para submissão, avaliação e toda a produção da revista. A Elsevier 
também disponibilizará o conteúdo da revista em um dos repositórios mais acessados, que é o Science 
Direct. Como serviço adicional, serão oferecidos ainda neste diretório os artigos de 5 anos passados (estes 
no idioma em que foram publicados). Enfatizamos que a coordenação, definição da política editorial e do 
conteúdo, bem como toda a interação com autores e avaliadores continuam sendo de responsabilidade da 
FEA-USP, que também manterá a tradição de oferecer todo o seu conteúdo da revista de modo livre e gra-
tuito para os leitores.

O conteúdo da RAUSP continuará sendo disponibilizado nos demais repositórios, como o SciELO, Redalyc, Portal de Re-
vistas da USP, SPELL e outros, mantendo-se ainda o portal da própria RAUSP para os números anteriores.

A tecnologia de informação também levou, ao longo dos anos, a uma mudança importante dos hábitos de busca e leitura de 
artigos científicos: os sistemas globalizados de busca e armazenagem de informações fizeram com que o meio impresso se 
tornasse cada vez menos utilizado. Por essa razão a RAUSP deixará de ser oferecida em meio impresso, com o que tam-

bém se encerra o sistema de assinaturas, uma vez que o seu conteúdo está disponível de modo livre e gratuito em múltiplos 
repositórios e sistemas de busca. Os leitores que o desejarem poderão continuar imprimindo a RAUSP a partir das informa-

ções que serão disponibilizadas no site.
Este número também marca mudanças na Editoria da revista: a chegada de novos editores-adjuntos, bem como a atuali-

zação e ampliação de nosso quadro de avaliadores, que devem permitir um fluxo mais rápido dos processos de avaliação, 
atração de novos autores e melhor divulgação internacional da revista.

Por fim há também a “passagem do bastão” de Editor Científico para a Profa. Dra. Maria Sylvia Macchione Saes, a quem 
agradeço ter aceito o desafio de conduzir a RAUSP para o novo patamar de qualidade que o seu histórico e contribuição à 

área fazem merecer.
Para mim tem sido um privilégio estar à frente desta iniciativa ao longo dos últimos oito anos, vivenciar o dinamismo e 

evolução da pesquisa na nossa área, o estímulo contínuo para a melhoria da qualidade de nossas publicações e verificar que 
nossa produção científica tem um impacto crescente na comunidade.

Agradeço a confiança e o apoio que tenho recebido ao longo destes anos da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade e, em particular, do Departamento de Administração da FEAUSP, da equipe de colaboradores, do Conselho 

Editorial, Comitê de Política Editorial, bem como do suporte financeiro e administrativo da Fundação Instituto de Adminis-
tração – FIA e dos nossos autores e leitores, que, tenho certeza, também estarão com a Profa. Sylvia nessa nova jornada de 

consolidação e avanço da RAUSP.
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