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A EVOLUÇÃO RECENTE DA REVISTA GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
REVISTA GeAS

Caros Leitores,
É com satisfação que apresentamos a primeira edição do ano de 2019 da Revista Gestão
Ambiental e Sustentabilidade - Revista GeAS, que contempla 10 artigos científicos
publicados em dois idiomas: Português e Inglês, com o objetivo de aumentar o alcance
da revista em nível internacional. A Revista GeAS consolida-se a cada edição como um
importante meio para divulgação e discussão de trabalhos científicos que contribuem
com o avanço das pesquisas na área de Gestão Ambiental e Sustentabilidade.
Neste editorial, temos o orgulho de iniciar esta edição com esta boa notícia: a partir de
2019 os artigos publicados pela Revista GeAS serão indexados na base de dados Scopus.
A base Scopus é a maior base de dados de resumos e citações da literatura revisada e
avaliada por pares no mundo. A base Scopus contempla revistas científicas, livros e anais
de conferências. No que diz respeito ao sistema Qualis-Periódicos da CAPES, uma revista
que esteja indexada na base Scopus poderá ser qualificada nos estratos superiores
(rankings: A1, A2 e B1), principalmente, na área de Administração (Maccari, Hsu,
Storopoli, & Silva, 2018; Martins, Maccari, Silva, & Todorov, 2014).
Essa conquista representa uma importante oportunidade para aumentar a visibilidade
internacional e disseminação dos artigos publicados na revista. Esse reconhecimento
vem após cinco anos de constante desenvolvimento e monitoramento dos processos
editoriais, tais como: periodicidade, qualidade dos pareceres, prazo de retorno da
avaliação para os autores, atualização do escopo do periódico, realização de edições
especiais, particpação nos eventos mais importantes da área, divulgação em midias
sociais e processos de indexação nas Bases Redalyc, Scientific Library Spell (ANPAD) e
Emerging Citations Index (Web of Science). A priori, investiu-se nos indexadores Redalyc

I

Editorial Revista GeAS v.8 n.1 Janeiro/Abril - 2019
(indexa periódicos iberoamericanos) e Spell - Scientific Periodicals Electronic Library
(indexa periódicos brasileiros) que valorizam periódicos em open access e sem fins
lucrativos.
A Revista GeAs foi criada em 2012 no âmbito do Mestrado Profissional em
Administração - Gestão Ambiental e Sustentabilidade da Universidade Nove de Julho.
Até o final do ano de 2018 já foram publicados 184 artigos em diversos temas
envolvendo a área de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. O processo formal de
submissão e avaliação na base Scopus começou em meados de 2017 e teve a duração
de dois anos. Em março de 2019 o Conselho Cientifico da base Scopus informou a
aprovação para inclusão da revista na base. O parecer emitido pela Scopus e sua decisão
final foi baseada no fato de que a revista inclui consistentemente artigos que são
cientificos, sólidos e relevantes para um público-alvo (acadêmico ou profissional) no
campo da Gestão Ambiental e Sustentabilidade e áreas correlatas.
A Figura 1 apresenta a evolução do número de citações recebidas dos artigos publicados
na revista GeAS em periódicos indexados na base Scopus, desde a sua criação GeAS em
2012 até 2019 (período no qual recebeu ao menos 43 citações, conforme plataforma
Scopus). Já no ranking Spell a revista ocupa o 24º lugar, conforme o impacto dos últimos
5 anos sem autocitação (ver Figura 2).

Figura 1 – Citações da Revista GeAS na base SCOPUS.
Fonte: Scopus (2019).
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Figura 2 – Citações da Revista GeAS na base SPELL.
Fonte: SPELL (ANPAD, 2019).

Outro destaque da Revista GeAS é a realização de edições especias sobre temáticas
emergentres na área. No ano de 2017, o segundo número da Revista GeAS publicou uma
edição especial com foco em “Sustentabilidade Urbana: Desafios e Oportunidades para
as Cidades”, que envolveu a publicação de um conjunto de doze artigos sobre esta
temática específica. No ano de 2019 a Revista GeAS foi contemplada com recursos do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do
edital CNPq/CAPES Nº 18/2018 - Programa Editorial (Processo 406702/2018-7), para a
elaboração de uma edição especial que tem como objetivo discutir “Metodologias,
Métodos e Instrumentos para a Pesquisa em Sustentabilidade”. Esta edição, no formato
digital e impresso, será lançada no XXI Encontro Internacional sobre Gestão Ambiental
e Meio Ambiente (XXI ENGEMA) em dezembro de 2019. Para o ano de 2020 está prevista
a realização de uma edição especial sobre “Estratégia de Inovação em Mercados
Emergentes”, que reunirá os melhores trabalhos do XLIII Encontro da ANPAD –
ENANPAD 2019 nessa área.
Ao longo desta jornada, contamos com a colaboração de vários profissionais. É por isso
que expressamos nossa gratidão por todos os atores envolvidos na produção e
publicação da Revista GeAS, em especial, Blind reviewers, membros do Conselho
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Editorial e do Comitê Científico, assistentes editoriais e revisores normativos, como
também os autores que submeteram os seus artigos e que escolheram a Revista GeAS
como canal científico de divulgação para as suas pesquisas. Aproveitamos para ressaltar
o importante apoio institucional da Universidade Nove de Julho - UNINOVE.

Ótima leitura a todos!
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