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REDITORES

O processo seguido pela revista colombiana Ca-

dernos de Contabilidade tem tido dois grandes 

horizontes no trabalho de uma publicação aca-

dêmica em temas contábeis. Por um lado, ten-

tar sua crescente ascensão no Sistema Nacional 

de Ciência Tecnologia e Inovação, SNCTeI; e 

por outro, buscar um efeito cada vez maior na 

comunidade contábil do país e do exterior nos 

processos de pesquisa e formação de contado-

res públicos.

Com relação ao primeiro horizonte, como 

se mencionou em editoriais anteriores, a revista 

está atualmente na categoria A2 (depois de um 

permanente avanço dentro do sistema adminis-

trado por Publindex) e espera apresentar-se nos 

meses seguintes ao processo de revisão de ín-

dices de citação como Scopus. Com isso, espe-

ramos conseguir que a revista passe a ser parte 

das revistas A1 do país, aumentando sua visibi-

lidade e impacto em termos de citação.

Com relação ao segundo horizonte e cons-

cientes da problemática que geram os índices 

de citações administrados por grupos econô-

micos multinacionais como Elsevier, a revista 

tem insistido em identificar a maneira como os 

artigos que se publicam em Cadernos de Conta-

bilidade, submetidos a processos de crescente 

exigência em sua avaliação, estão contribuindo 

a gerar transformações nas comunidades con-

tábeis dedicadas à formação de profissionais, 

especialistas, mestres e inclusive doutores. Ao 

mesmo tempo, tem buscado identificar a forma 

como os artigos publicados estão sendo consi-

derados na formulação de novos projetos e ini-

ciativas de pesquisa por parte da comunidade 

contábil em torno da contabilidade e das disci-

plinas afins que fazem parte da identidade da 

revista.

Tendo em conta este segundo horizonte, 

e graças ao convite de um grupo de colegas e 

editores de revistas contábeis de universidades 

colombianas, em especial das localizadas na ci-

dade de Medellín, decidiu-se que faremos par-

te de um esforço coletivo que se tem chamado 

Rede Colombiana de Editores e Revistas Contá-

beis, REDITORES, que surge não só como um 

espaço de construção coletiva, mas como um 

cenário alternativo e inclusive de resistência, 

ante as dinâmicas imperantes que unem o su-

cesso de uma publicação exclusivamente pelas 

citações em índices como Scopus, com as lógi-

cas de grandes grupos econômicos privados do 

mundo editorial. 

Em meses passados, REDITORES realizou 

um primeiro evento acadêmico que espera au-

mentar sua visibilidade e impacto nacional e 

permitir continuar somando revistas e editores 

contábeis do país a este espaço de trabalho in-

clusivo, reflexivo e propositivo. Em reuniões de 

trabalho, formulou-se um primeiro documen-

to que se chamou acordo fundacional, que se 



apresenta a seguir e que reflete de melhor ma-

neira o que a Rede é e o quer conseguir. 

Natureza
A Rede Colombiana de Editores e Revistas 

Contábeis, REDITORES, é uma organização 

acadêmica autônoma, independente, ampla, 

pluralista e inclusiva, conformada pelos edi-

tores, diretores e agentes responsáveis pelas 

revistas especializadas em contabilidade ou 

que incluem esta disciplina em seus interes-

ses acadêmicos prioritários. Igualmente, fazem 

parte da rede as revistas e suas equipes de ge-

renciamento editorial, em representação das 

instituições de educação superior às quais estão 

adscritas e as formas associativas que agrupam 

suas faculdades, escolas, departamentos e pro-

gramas de contabilidade pública.

Objetivo
Integrar os esforços, talentos e recursos téc-

nicos das equipes editoriais das revistas espe-

cializadas em contabilidade, mediante uma 

estratégia de cooperação acadêmica interuni-

versitária que permita qualificar seu labor e 

contribuir na elevação da qualidade, da visibili-

dade e do impacto de seus conteúdos.

Vinculação
O vínculo a REDITORES tramita-se mediante 

carta de intenção das publicações ou das uni-

dades acadêmicas que as hospedam e serão 

formalizados pelo plenário da Rede. Caso seja 

necessário para a realização de projetos espe-

ciais e eventos acadêmicos, poderão ser for-

malizados os convênios marco e específicos 

convenientes para garantir a vontade de com-

prometimento das instituições membros.

Áreas de trabalho
Para cumprir com seus objetivos, a Rede trabal-

hará com critérios de alta qualidade e melhora 

contínua, em diferentes campos:

a. Visibilidade

 REDITORES formulará e executará es-

tratégias que permitam que as revistas de 

pesquisa, de divulgação docente e de estu-

dantes, que se elaboram nas faculdades e 

programa membros da Rede, se conheçam e 

utilizem a escala nacional e internacional.

b. Sentido das publicações

 A Rede convocará em todo o país, as dis-

cussões em torno do sentido, natureza e 

alcance das publicações de pesquisa, de ex-

periências docentes e de estudantes, para 

identificar “boas práticas” que resultem na 

qualificação da cada espaço. 

c. Indexações

 A Rede contribuirá e canalizará capaci-

tações sobre a dinâmica de índices nacio-

nais e internacionais para que as revistas de 

pesquisa consigam melhores resultados no 

Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação ou em seu equivalente, quando as-

sim o estime conveniente cada revista.

d. Caracterização

 REDITORES promoverá a caracterização 

dos conteúdos, dos temas, dos enfoques 

teóricos e metodológicos, e dos atores que 

estão publicando nas revistas contábeis do 

país, com o fim de identificar tendências e 

contribuir com estados de arte ou revisões 

de literatura.



e. Capacitação

 Com o propósito de compartilhar melhores 

práticas e propender pela qualificação das 

revistas, a Rede impulsionará atividades de 

capacitação nos processos técnicos da pro-

dução intelectual e no gerenciamento edito-

rial.

f. Articulação com docência

 A Rede promoverá a inserção dos conteúdos 

das revistas especializadas nos micro-currícu-

los, programas ou sumários das matérias, 

como uma forma de impacto que supere as 

dinâmicas dos índices bibliográficos e, desta 

maneira, identifique a contribuição das pu-

blicações com a formação contábil nos pro-

gramas de graduação e pós-graduação.

g. Articulação com pesquisa

 É função da Rede recomendar que os con-

teúdos das revistas sejam integrados aos es-

tados de arte dos projetos de pesquisa que 

se formulam na Colômbia e desta forma 

evidenciem em que medida as revistas são 

um espaço de divulgação dos resultados de 

pesquisa realizados por grupos e por outras 

formas de trabalho acadêmico das universi-

dades.

Estrutura 
A Rede assume como estrutura organizativa 

uma base funcional, integrada por três nós pro-

gramáticos que articulam as áreas de trabalho 

da seguinte maneira:

Nó 1. Visibilidade, articulação com docên-

cia e articulação com pesquisa

Nó 2. Sentido das publicações, indexações e 

caracterização

Nó 3. Capacitação

As decisões serão tomadas no plenário da 

Rede, ou por delegação deste, nas instâncias 

que o plenário o determine. 

A coordenação executiva das atividades e 

projetos estará sob a responsabilidade da Secre-

taria Técnica, a qual será assumida anualmente 

e de forma rotativa, pelas instituições membros 

da rede. A Rede tem decidido que a Secretaria 

Técnica fique nas mãos do Politécnico Colom-

biano Jorge Isaza Cadavid, e em particular do 

editor da revista Teuken Bidikay, professor Héc-

tor José Sarmiento.

Desta maneira, convidamos à comunidade 

contábil do país a somar-se a este esforço na-

cional por melhorar as publicações acadêmi-

cas contábeis, para manter a identidade e os 

alcances que cada revista tem definido para si 

mesma, mas contribuindo e esforçando-se cole-

tivamente.

Esperamos que este espaço recém-criado 

tenha uma frutífera vida de avanços, propostas, 

alcances e melhoras para as revistas contábeis 

do país, e que sejamos capazes de fazer em um 

ambiente de solidariedade, companheirismo e 

sentido propositivo, em benefício da disciplina, 

da profissão e das publicações.

Gabriel Rueda-Delgado

Editor
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