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Inserção de Artigos Tecnológicos e Casos para Ensino na RAC
A ANPAD informa que, a partir de janeiro de 2017, a RAC – Revista de Administração
Contemporânea – passará a publicar os Artigos Tecnológicos e os Casos para Ensino até então
veiculados pela TAC – Tecnologias de Administração e Contabilidade. Esses textos serão
publicados em seções específicas, que terão os Professores Gustavo Motta (PPGA/UFF) e Anete
Alberton (UNIVALI) como Editores Associados ao já Editor-Chefe, Professor Herbert Kimura
(UnB).
A migração da TAC para a RAC, em linha com os objetivos estratégicos da ANPAD, busca
revalorizar a produção científica de tecnologias de gestão, uma vez que a decisão da CAPES de
reclassificar a TAC de Qualis B3 para C afetou negativamente a fundamental produção desse tipo
de documento na comunidade de administração e contabilidade.
A TAC foi lançada em 2011 para valorizar e escoar a produção intelectual de programas de PósGraduação (em particular dos mestrados profissionais) caracterizada como tecnologias de
administração e contabilidade. Esse objetivo foi continuamente executado de forma rigorosa, com
o alcance de diversos resultados expressivos como, por exemplo, a indexação da TAC por
importantes fontes nacionais e internacionais, e a publicação de artigos tecnológicos e casos para
ensino de autoria de diversos pesquisadores de grande expressão no Brasil, ajudando a difundir
esse tipo de produção. Ao longo dos seis anos de veiculação da TAC, foram publicados 33 artigos
tecnológicos, 23 casos para ensino e um documento especial.
A reclassificação da TAC no Qualis implicou em redução drástica da submissão de documentos
para o periódico, uma vez que o estrato Qualis C é tradicionalmente associado à baixa qualidade
editorial, o que jamais foi o caso da TAC. Embora não fosse essa a mensagem que a CAPES
desejava transmitir com a reclassificação, já que a intenção expressa era a de lançar um Qualis
tecnológico, o que até hoje não se efetivou em nossa área. Entretanto, a falta desse novo
instrumento para a avaliação dos periódicos tecnológicos levou a uma menor atratividade da TAC
perante os pesquisadores.
Neste contexto, ao migrar trabalhos sob o escopo da TAC para publicação na RAC, a ANPAD
reforça a importância que a comunidade da área atribui às mencionadas tecnologias. A
classificação da RAC como Qualis A2 e seus diversos indicadores, tanto no ScIELO quanto no
SPELL, mostram sua posição de liderança entre os periódicos científicos nacionais da área de
administração e contabilidade, aspectos que contribuirão definitivamente para a valorização da
produção anteriormente carreada pela TAC.
Assim, as alterações aqui divulgadas reiteram que os trabalhos com foco em tecnologias de gestão
continuarão a passar pelo processo editorial que segue o padrão e o rigor de revistas de alta
qualidade acadêmica. A ANPAD espera que as seções de Artigos Tecnológicos e de Casos para
Ensino na RAC continuem fomentando a submissão de material de qualidade, cuja ênfase havia
diminuído com a classificação da TAC no estrato C do Qualis.
A entrada dos artigos da TAC na RAC permite também que autores, avaliadores e Editores
Associados se beneficiem da inclusão na plataforma SciELO. Diversas são as vantagens com essa
medida como, por exemplo, maior exposição junto ao público-leitor, proporcionando mais
visibilidade aos trabalhos publicados e acesso a um sistema de submissão moderno, utilizado por
importantes journals e que confere maior agilidade no processo editorial.
Finalmente, a ANPAD espera, ainda, outros impactos positivos dessa estratégia de valorização dos
trabalhos de tecnologias de gestão. As diversidades de temas e abordagens metodológicas dos
artigos tecnológicos e casos para ensino poderão contribuir para o alcance de um público-leitor
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maior para a RAC, ao mesmo tempo em que promoverão uma maior integração entre ciência e
tecnologia na área de administração e contabilidade, uma vez que as discussões acadêmicas têm
grande papel na resolução de problemas reais da sociedade.
Ressaltamos, por fim, o compromisso da ANPAD de que essas mudanças não resultarão, em
hipótese alguma, na redução do número de artigos tecnológicos, de casos para ensino ou de
qualquer outro tipo de documento em seu conjunto de periódicos.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016.
Diretoria da ANPAD

