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Inovação, tecnologia e
desenvolvimento sustentável
Paulo César Ribeiro Quintairos1

O primeiro número da Latin American Journal of Business Management
— LAJBM — foi ao ar em 2010. Desde sua concepção, a publicação
sempre teve o desafio de explorar a relação entre a produção
científica e tecnológica e suas aplicações nos setores produtivos da
economia. A revista nasceu exatamente pela escassez de meios de
divulgação, com reconhecimento acadêmico, voltados para esse tipo de
produção científica.
Desde a primeira edição, LAJBM vem tendo uma trajetória de sucesso com a
competente editora executiva Dra. Monica Franchi Carniello. A partir desta
edição, assumo a editoria executiva. O Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo
Querido Oliveira, nosso editor-chefe, incumbiu-me com a difícil e honrosa
missão de dar continuidade ao excelente trabalho e de ampliar o
reconhecimento da revista.
Após dois volumes publicados, totalizando quatro edições, e a inclusão de
LAJBM no sistema Qualis da CAPES, o periódico atingiu certa maturidade.
Consciente disso, e do papel de uma revista científica na sociedade, o
conselho editorial de LAJBM decidiu rever a lista de assuntos de interesse da
revista. Isso não representa uma alteração do projeto original, mas alguns
ajustes a fim de melhor atender à comunidade acadêmica e ao público em
geral. Assim, a partir desta edição, o escopo da revista foi ampliado visando
à veiculação de artigos das áreas de Inovação, Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) e Finanças.
As questões ligadas ao desenvolvimento sustentável sempre foram e
continuarão sendo um dos mais relevantes focos de LAJBM. Por isso, a
Governança e a Gestão de Projetos não poderiam deixar de ser incluídas na
lista de áreas de interesse da revista, a qual foi ampliada com a inclusão dos
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seguintes tópicos: Análise de Viabilidade Econômica e Financeira de
Projetos; Avaliação de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação;
Avaliação Financeira de Empresas; Empreendedorismo; Fontes de
Financiamento para Empresas; Gestão de Risco de Empresas e Projetos;
Gestão de Sistemas de Informação; Governança Corporativa; Governança de
Tecnologia da Informação; Inovação; Processos de Abertura de Capital;
Propriedade Intelectual; Qualificação profissional.
Os editores e o conselho editorial de LAJBM esperam, com essas alterações,
melhor atender às demandas do mundo acadêmico e do corporativo.
Somente assim, acreditamos que seja possível tornar a revista um fórum de
discussões situado na interface desses dois ambientes. Entendemos que o
diálogo, e os debates, entre acadêmicos e profissionais de mercado sejam
de fundamental importância para compreender e promover o processo de
desenvolvimento.
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