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Motivação para o tema

Por que publicar?

• Reconhecimento

• CAPES

• Orientador

• Coordenação

Quem?

• Doutores e mestres

• Consultores

• Quem quiser (?)

Formas de comunicação?

• Artigos acadêmicos

• Palestras e apresentações

• Aulas

• Blogs e redes sociais

• Livros

• Jornais e revistas não 
acadêmicas

Projeto de vida



O papel da comunicação científica

Projeto de vida

Tipos de conhecimentos:

• Trabalhos teóricos

• Conhecimentos teórico/empíricos

• Desafio intelectual (ensaio teórico)

• Aplicação de conhecimento                                Linguagem profissional

• Outros conhecimentos



O papel da comunicação científica

Metodologia e
benefícios de terceiros

Magia         x           Ciência

Problema
Construto
Métodos/técnicas
“Corpo”
Validação
Clareza na comunicação

http://bruxaguinevere.blogspot.com/2007/08/poes-e-beberagens-mgicas.html
http://bruxaguinevere.blogspot.com/2007/08/poes-e-beberagens-mgicas.html
http://br.depositphotos.com/28706963/stock-photo-beautiful-young-scientist-working-in.html
http://br.depositphotos.com/28706963/stock-photo-beautiful-young-scientist-working-in.html


O papel da comunicação científica

Legitimação

• Processo
• Agentes
• “Regras do jogo”
• Legitimadores

• Revisores e editores
• Bancas

E o futuro?



O papel da comunicação científica
Problemas 

• Distância entre problemas relatados e problemas estudados
• Distância entre a comunicação e o uso
• Linguagem
• Falta de veículos adequados
• Falta de interesse dos profissionais
• Ontologia: executivos & pesquisadores ou executivos x pesquisadores

http://www.novacruzoficialrn.com.br/noticias/geral/pessoas-com-problemas-mentais-vivem-menos-que-fumantes-aponta-estudo.html
http://www.novacruzoficialrn.com.br/noticias/geral/pessoas-com-problemas-mentais-vivem-menos-que-fumantes-aponta-estudo.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2014/09/pessoas-que-tem-muitos-sonhos-lucidos-conseguem-resolver-melhor-seus-problemas.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2014/09/pessoas-que-tem-muitos-sonhos-lucidos-conseguem-resolver-melhor-seus-problemas.html
http://www.curtabalada.com.br/11-problemas-que-pessoas-ansiosas-enfrentam/
http://www.curtabalada.com.br/11-problemas-que-pessoas-ansiosas-enfrentam/


O papel da comunicação científica
• Conhecimento existente é 

conhecimento comunicado
• Como proporcionar legitimidade?

• Concílio de Nicéia

• Primeiros periódicos
• Poucos, poder de direcionamento e 

reprodução do modelo

• Perfil atual de periódicos
• Menor poder para o editor, estruturas 

complexas e diversificação do 
conhecimento

• Enorme quantidade, pluralismo e dispersão 
de qualidade

• Domínio dos publishers

https://www.ecclesia.com.br/biblioteca/historia_da_igreja/primeiro_concilio_ecumenico_de_niceia.html
https://www.ecclesia.com.br/biblioteca/historia_da_igreja/primeiro_concilio_ecumenico_de_niceia.html


Governança editorial
RC&F – Dados gerais

Jacira Tudora 
Carrastan

Lázaro Plácido Lisboa Gilberto de Andrade 
Martins

Fábio Frezatti

1989-2000 2001-2008 2009-Ago./2011 Set./2011-Ago./2015
Set/2015-Ago/2017
Set/2017-Ago/2019

Caderno de Estudos Revista Contabilidade 
& Finanças

Revista Contabilidade 
& Finanças

Revista Contabilidade 
& Finanças

Bimensal
Trimestral
Semestral

Anual

Quadrimestral Quadrimetral Quadrimestral

4-16/ano 15/ano
Edições especiais

15/ano 24/ano

Português ou Inglês
ou espanhol

Português ou Inglês
ou espanhol

Português ou Inglês
ou espanhol

Português e Inglês
ou espanhol e inglês

Papel Papel e eletrônica Papel e eletrônica Eletrônica

http://www.google.com.br/imgres?sa=X&biw=1138&bih=470&tbm=isch&tbnid=XEZLzwR5iY-bfM:&imgrefurl=http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/estrutura_editorial.aspx&docid=yV-kLsyrk1wzhM&imgurl=http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/imagens/mais.gif&w=16&h=14&ei=UuzyUt6IPJPwkQfen4CgCg&zoom=1&ved=0CGIQhBwwBQ
http://www.google.com.br/imgres?sa=X&biw=1138&bih=470&tbm=isch&tbnid=XEZLzwR5iY-bfM:&imgrefurl=http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/estrutura_editorial.aspx&docid=yV-kLsyrk1wzhM&imgurl=http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/imagens/mais.gif&w=16&h=14&ei=UuzyUt6IPJPwkQfen4CgCg&zoom=1&ved=0CGIQhBwwBQ


Governança editorial
Indicadores de desempenho

• Nota CAPES: A2

• Ranking do SPELL: 1 para 2 anos e 2 para 5 anos. 

• Indexadores: Web of Science (pasta Scielo), Scielo, Spell, Scopus, Redalic, etc

• Artigos recebidos por ano: 200

• Artigos publicados: 18 em 2014 e 25 em 2015  e 2016

• Longevidade: > 7 anos

• % de Rejeição desk: 64 (2016), 56 (2015), 65 (2014), 74 (2013), 55 (2012), 58 (2011)

• % Rejeição total: 80 (2016), 82 (2015), 84 (2014), 81 (2013), 65 (2012), 65 (2011)

• Tempo para aprovação (média ano): 130-180 dias

• Qtde de avaliadores: 129 (2016), 98 (2015), 90 (2014), 82 (2013), 108 (2012) e 120 (2011)

http://www.google.com.br/imgres?sa=X&biw=1138&bih=470&tbm=isch&tbnid=XEZLzwR5iY-bfM:&imgrefurl=http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/estrutura_editorial.aspx&docid=yV-kLsyrk1wzhM&imgurl=http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/imagens/mais.gif&w=16&h=14&ei=UuzyUt6IPJPwkQfen4CgCg&zoom=1&ved=0CGIQhBwwBQ
http://www.google.com.br/imgres?sa=X&biw=1138&bih=470&tbm=isch&tbnid=XEZLzwR5iY-bfM:&imgrefurl=http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/estrutura_editorial.aspx&docid=yV-kLsyrk1wzhM&imgurl=http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/imagens/mais.gif&w=16&h=14&ei=UuzyUt6IPJPwkQfen4CgCg&zoom=1&ved=0CGIQhBwwBQ


Governança editorial

INSTITUIÇÃO

Conselho
Editorial

Editores Chefe 
e Associados

Presidente

Ombusdsman

Mecanismos
Sistema integrado
Regulamento
Indicadores 
Relatórios gerenciais
Atas
Reuniões

Ad hoc e
Revisores

Estrutura

Assistentes 
editoriais

Corpo 
Científico

Financiamento
Para manter a gratuidade
FUNDAÇÕES
SIBI
CNPq
CAPES

Legitimidade
Qualidade
Inovação
Ética

http://www.google.com.br/imgres?sa=X&biw=1138&bih=470&tbm=isch&tbnid=XEZLzwR5iY-bfM:&imgrefurl=http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/estrutura_editorial.aspx&docid=yV-kLsyrk1wzhM&imgurl=http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/imagens/mais.gif&w=16&h=14&ei=UuzyUt6IPJPwkQfen4CgCg&zoom=1&ved=0CGIQhBwwBQ
http://www.google.com.br/imgres?sa=X&biw=1138&bih=470&tbm=isch&tbnid=XEZLzwR5iY-bfM:&imgrefurl=http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/estrutura_editorial.aspx&docid=yV-kLsyrk1wzhM&imgurl=http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/imagens/mais.gif&w=16&h=14&ei=UuzyUt6IPJPwkQfen4CgCg&zoom=1&ved=0CGIQhBwwBQ


Governança editorial
Editores Associados

Controladoria
e Contabilidade
Gerencial

Usuários
Externos

Mercados Educação e
Pesquisa

Atuária Temas 
emergentes

1                                     2                                  3                                   4         5                                 6                 

Discussão desk dos artigos
Indicação dos revisores
Fechamento da decisão de aceitação

http://blog.fipecafi.org/eliseu-martins-presidente-conselho-curador-da-fipecafi-recebe-o-premio-professor-notavel-crc-sp/
http://blog.fipecafi.org/eliseu-martins-presidente-conselho-curador-da-fipecafi-recebe-o-premio-professor-notavel-crc-sp/
https://br.linkedin.com/in/fernanda-finotti-c-perobelli-956739a7
https://br.linkedin.com/in/fernanda-finotti-c-perobelli-956739a7
http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_21/CURRICULUMS_FOTOS/Jacqueline_Veneroso.htm
http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_21/CURRICULUMS_FOTOS/Jacqueline_Veneroso.htm
http://fea.eopen.com.br/usuarios/docente/lafonso
http://fea.eopen.com.br/usuarios/docente/lafonso
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj3tJfD7ODSAhXJGJAKHQuiD1wQjRwIBw&url=http://www.canberra.edu.au/about-uc/faculties/busgovlaw/research&psig=AFQjCNEZCHqBQ3p9hDy0hbcWPnI7pzIwuA&ust=1489953774440566
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj3tJfD7ODSAhXJGJAKHQuiD1wQjRwIBw&url=http://www.canberra.edu.au/about-uc/faculties/busgovlaw/research&psig=AFQjCNEZCHqBQ3p9hDy0hbcWPnI7pzIwuA&ust=1489953774440566


Governança editorial

Captação
Seleção e 

aprimoramento
Formatação e 

disponibilização Divulgação
Processos

• Fluxo normal
• Call
• Congressos
• Contato

Composição

Atividades

• Editores
• Aliados

Agentes

• Administrativo
• Desk
• Revisão
• Aprovação

• Filtro formato
• Análise
• Julgamento
• Gerir fluxo

• Autores
• Editores
• Revisores
• Assistentes

• Revisão língua
• Versão
• Editoração

• Indexadores
• Blogs
• Redes sociais
• Autor
• E-mail

• Linha de 
pesquisa

• Ontologia

• Escolhas
• Revisões
• Controles

• Marketing ativo
• Textos 

específicos

• Autores
• Editores
• Fornecedores
• Assistentes

• Autores
• Editores
• Assistentes
• Indexadores



Governança editorial

Processos

Indicadores                            Qtde por linha                Tempo                                   Tempo Prazos cumpridos
Qtde aprovada                                                                                                                     
Qualidade citável
Dias de estoque
Idade do estoque

Custo médio
Qualidade

Citações (segmentação)
Ranking

Captação
Seleção e 

aprimoramento
Formatação e 

disponibilização Divulgação



Santíssima Trindade dos periódicos acadêmicos

Leitor
Busca solução para 
problemas

Revisor
Prestígio

Autor
Carreira LP e CP

Agentes Expectativas

Inovação
Grandes “sacadas”
Algo que entenda e possa usar

Escoar produção de conhecimento
Pontos na CAPES, reconhecimento no depto
Longevidade nas publicações

Fazer valer o seu ponto de vista
Ser reconhecido

Editor
Prestígio

Viabilizar a edição
Ter algo citável
Artigos com longevidade
Artigos “redondos”

http://www.recantodasletras.com.br/poesias/5061478
http://www.recantodasletras.com.br/poesias/5061478


Santíssima Trindade dos periódicos acadêmicos

Dear Fábio: 
Investment Decisions on Long-term Assets: integrating strategic and financial perspectives 
The review process of your paper is now completed and Associate Editor Markus Granlund has decided to 
accept your manuscript for publication in European Accounting Review. Congratulations! We expect that 
EAR will provide your study with the international visibility that it largely deserves. 

Title: Impacts of interactive and diagnostic control system use on the innovation process

Dear Dr. Frezatti,
I enclose the review comments on the paper you submitted to Accounting, Organizations and Society.
As you can see, these comments are critical of the paper.  My own reading of it resulted in me having similar 
views.  I have therefore decided not to publish the paper in AOS.  I am sorry to disappoint you but I hope that
the feedback will be helpful in the longer term.
Yours sincerely,
Mike Shields
Editor

http://bebemamae.com/bebes/sorrisos-do-bebe-saiba-tudo-sobre
http://bebemamae.com/bebes/sorrisos-do-bebe-saiba-tudo-sobre


Santíssima Trindade dos periódicos acadêmicos
Revisor
O comentário sobre o caso XXX é muito infeliz. O autor deve ter assistido parte do documentário e tirou conclusões 
dizendo que está comprovado que analistas recebiam dinheiro. Recomendo que leia textos e a auditoria do caso. Mesmo 
que isto não tenha a menor relevância sobre o artigo. 

Resposta do autor
Os dados foram retirados sim do documentário que ganhou o Oscar sobre a XXX e de fatos pegos na internet.
Infelizmente, não possuo nenhum boletim de ocorrência para citar.

Revisor
Todas as respostas do autor eu não concordo. São frágeis e prepotentes.

Resposta do autor
Não tenho como responder o revisor. Acredito que a ciência se forma através do diálogo e não da imposição de apenas um 
lado.



Santíssima Trindade dos periódicos acadêmicos

Linha 1 Linha 2 Linha 3

Inicia as avaliações com um breve 
comentário sobre a relevância do artigo;
Discorre de maneira direta e organizada 
quanto aos pontos fracos do artigo, e na 
sequencia faz sugestões para a maioria 
dos pontos destacados: Resumo; 
Referências; Conclusões; Revisão de 
literatura; Metodologia; Análise dos 
dados;
Faz comentários sobre as sessões e com 
exemplos;
Faz críticas de maneira clara e 
construtiva;
Indica referências;
Faz comentários para o Editor;
Aceita continuar nas revisões do artigo, 
e estabelece correlações com os pontos 
sugeridos na avaliação anterior, 
demonstrando comprometimento. 

Inicia as avaliações de maneira direta;
Levanta vários questionamentos;
Demonstra cuidado nas revisões, 
observando os pontos ainda não 
resolvidos no artigo e faz nova sugestão 
com abordagem diferente;
Fez comentários na área reservada ao 
Editor em alguns casos;
Aceita continuar nas revisões do artigo, 
e estabelece correlações com os pontos 
sugeridos na avaliação anterior, 
demonstrando comprometimento.

Faz uma boa explanação sobre o tema 
do artigo e relevância;
Destaca o que foi bem desenvolvido no 
artigo, e comenta;
Faz questionamentos para provocar 
reflexão;
Aceita continuar nas revisões do artigo, 
e discorre de maneira direta com 
relação aos pontos que faltam 
melhorar;
Faz sugestões.



E daí?

• Sim: algumas pessoais são “immorríveis”, mesmo não publicando

• Talvez: se você for muito rico, pode comprar conhecimento e não 
gerá-lo. 

• Não: se você quer ser pesquisador. Olhar de curto e longo prazo.

http://www.brainss.com.br/site/depoimentos-vencedores-formula-da-certificacao-pmp/
http://www.brainss.com.br/site/depoimentos-vencedores-formula-da-certificacao-pmp/
http://www.dicksgraphics.com/tag/content/
http://www.dicksgraphics.com/tag/content/
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