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Editorial
Prezados,
É com enorme prazer que comunico que a InternexT - Revista Eletrônica de Negócios
Internacionais da ESPM - foi classificada como B2 no Qualis/CAPES. Na terceira semana de
março recebemos a resposta com a avaliação do periódico e a nova classificação da InternexT
no Qualis/CAPES.
O resultado é o reconhecimento da reformulação nos processos editorais que a revista vem
executando com o objetivo de fomentar reflexões de qualidade na área de negócios
internacionais. Sobretudo, reflete a qualidade do trabalho dos colaboradores da revista
(editores, pareceristas e autores), a quem estendo as congratulações.
Ademais, a InternexT a partir desse ano (2013) passa a ser publicada quadrimestralmente. O
objetivo é ser mais célere no processo de divulgação dos artigos aprovados na revista.
Nesse número apresentamos cinco artigos. O primeiro artigo resulta da participação do prof.
S. Tamer Cavusgil no “Simpósio Internacional de Administração e Marketing/Congresso de
Administração” promovido pelo PMGI (Programa de Mestrado em Gestão Internacional) da
ESPM. Na oportunidade, convidamos o prof Cavusgil para enviar um artigo para a InternexT
e como resultado desse convite, abrimos o número 1 de 2013 com o artigo “Brazil: rapid
development, internationalization, and middle class formation” de Tamer Cavusgil e Ilke
Kardes. Outros dois artigos desse número versam a respeito do processo de
internacionalização, são eles “Towards a theory of international production of infrastructure
services” de Frederico Turolla e “Análise do processo de internacionalização de uma empresa
venezuelana” de Rosângela Sarmento da Silva, Marcilene Feitosa Araújo, Dércia Antunes
Souza, Sérgio Feliciano Crispim e Marcos Antonio Gaspar. Ainda nessa edição Arnaldo
Mazzei Nogueira, Maria Simone Prates Barreto e Monica Pereira Delgado discutem a gestão de
pessoas em âmbito internacional em “Gestão de recursos humanos no processo de
internacionalização”, enquanto Valéria da Veiga Dias, Marcelo da Silva Schuster e Renato
Rodrigues Dias tratam da gestão ambiental em “Orientação da gestão sustentável de uma
empresa química com atividade internacional”.
Espero que todos tenham uma ótima leitura!
Felipe Mendes Borini
Editor Chefe da InternexT
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