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Os resultados das pesquisas científicas são divulgadas nos eventos das respectivas áreas e nas revistas científicas, 
impressas ou eletrônicas. A publicação de um artigo em uma revista científica é um processo lento, pois implica 
pareceres de especialistas que subsidiam a decisão do corpo editorial no aceite do artigo submetido. Academicamente 
é considerado uma distinção convidar alguém para revisar um artigo e emitir um parecer, mas esta tarefa é mais uma 
das tantas atividades do pesquisador e nem sempre é realizada no prazo solicitado. A demora para a obtenção de uma 
resposta sobre a aceitação ou não, se a revisões atenderam ou não as expectativas do revisor, etc, causam ansiedade 
aos autores e muitas vezes os desestimulam a encaminhar novos artigos para este periódico. Constatando que o prazo 
de avaliação dos artigos encaminhados para publicação na Revista Eletrônica de Administração - REAd eram muito 
superiores aos desejados pelo Comitê Editorial, foi desenvolvida uma pesquisa para analisar o fluxo pelo qual 
percorre um artigo submetido à REAd e os respectivos tempos consumidos em cada etapa deste fluxo. Para 
identificar as questões que aumentam a ansiedade dos autores dos artigos, foram analisados os e-mails e demais 
manifestações destes em busca de informação sobre a publicação ou não de seu artigo. O resultado desta investigação 
subsidiou a elaboração de um banco de dados vinculado ao novo site da REAd, onde o autor passou a obter 
informações on-line do estágio da avaliação em que se encontra o seu artigo, bem como sobre o parecer dos 
avaliadores do seu artigo. Com a implementação destas medidas espera-se acelerar o processo de avaliação, valorizar 
o trabalho dos revisores que entregam seus pareceres no prazo solicitado, bem como apresentar maior transparência 
aos autores, reduzindo assim a sua ansiedade e melhorando a imagem da Revista. 
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