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CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.

Produzir um periódico científico é sempre um processo colaborativo e evolutivo, envolvendo múltiplos atores, como 
autores, avaliadores, editores, secretaria e produção.

Como sinal dessa evolução, temos o prazer de apresentar o novo editor-adjunto da Revista de Administração, o qual 
contribuirá com seus conhecimentos e relacionamentos em sua área de competência: o Prof. Dr. Luiz F. Mesquita, 
Professor Associado de Gestão Estratégica na W. P. Carey School of Business, Arizona State University. O Prof. 

Mesquita, com larga experiência docente internacional, tem publicado nos principais periódicos da área, trazendo 
significativa contribuição à melhoria do conteúdo da Revista de Administração e à sua internacionalização.

Na sociedade globalizada, o impacto da produção científica depende de sua disseminação em larga escala, para o que as 
barreiras de idioma devem ser minimizadas. O idioma inglês estabeleceu-se como a língua franca de fato na nossa área 

de Administração e Contabilidade, tornando-se fator crítico para a internacionalização da Revista de Administração, 
devendo resultar em maior exposição dos autores à comunidade de pesquisa internacional e atração de autores dessa 
comunidade. Essa alteração deve não só refletir no valor social da produção, mas também na avaliação dos autores e 

periódicos pelos indicadores bibliométricos e sua inclusão em repositórios e indexadores.

A Revista de Administração adapta-se a essa nova realidade por meio da decisão de usar o idioma inglês em suas 
publicações a partir do primeiro número de 2016, o que requer que todas as novas submissões sejam apresentadas no 

idioma inglês. Autores que submeterem seus trabalhos em outro idioma, o farão com a condição de apresentar a versão 
em inglês caso o artigo seja aprovado. Os autores de artigos atualmente em processo de avaliação e revisão também 

serão solicitados a traduzi-los para o inglês.

Essa política será acompanhada do esforço dirigido para a atração de submissões de autores internacionais de  
trabalhos alinhados com a linha editorial da Revista de Administração e para o estímulo à construção de parcerias 

internacionais de autores.

Essa nova política da Revista de Administração será acompanhada também da transferência da produção para um 
“Publisher” internacional que adicionará valor através do acesso a novos canais de divulgação e do aperfeiçoamento dos 

processos de produção.

Acompanhando a tendência geral de digitalização da produção científica, a Revista de Administração deixará de ser 
apresentada em forma impressa a partir de 2016. Por essa razão, estão suspensas as assinaturas da Revista. Contudo, o 

interessado que desejar imprimir seu exemplar poderá ver no site as informações completas necessárias para isso.

Neste número, a Revista de Administração apresenta, além das estatísticas de submissões, publicações, autores e 
avaliadores, artigos com excelentes contribuições nas áreas de Sustentabilidade, Marketing, Empreendedorismo, Gestão 

Pública e Recursos Humanos.

Agradecemos a todos os nossos autores, avaliadores, leitores e colaboradores pelo apoio recebido durante o ano, 
desejando-lhes boas festas, muitas realizações no novo ano e, agora, uma proveitosa leitura da Revista de Administração.

Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Profa. Dra. Maria Sylvia Macchione Saes

Editores Científicos
Revista de Administração
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Producing a scientific journal is always a collaborative and evolutionary process involving multiple actors, such as 
authors, appraisers, editors, secretaries and production.

As a sign of this evolution, we are pleased to present the new deputy editor of Revista de Administração, which will 
contribute with its expertise and relationships in its area of   competence: Prof. Dr. Luiz F. Mesquita, Associate Professor 

of Strategic Management at the WP Carey School of Business, Arizona State University. Prof. Mesquita has an 
extensive international teaching experience, having published in leading journals in the field, and will bring a significant 

contribution for the improvement of Revista da Administração’s content and for its internationalization.

In globalized society, the impact of scientific production depends on its spread on a large scale; for that, language barriers 
shall be minimized. English language has established itself as the lingua franca in our   Administration and Accounting 
area, becoming critical for the internationalization of Revista da Administração, resulting in greater exposure of the 

authors to the international research community and attracting authors of this community. This change should not only 
reflect on the social value of production, but also in the evaluation of authors and journals by bibliometric indicators and 

their inclusion in repositories and indexes.

The Revista de Administração is adapting to this new reality through the decision to use the English language in its 
publications from the first issue of 2016, which requires all new submissions to be presented in English. The authors 

who submit their work into another language must also present the English version if the article is approved. Articles of 
authors currently in evaluation and appraisal process will also be asked to translate them into English.

This policy will be accompanied by targeted efforts to attract submissions from international authors of works aligned 
with the editorial line of Revista da Administração and to stimulate the construction of international partnerships of 

authors.

This new policy of Revista da Administração will also be accompanied by the transfer of production to an international 
Publisher that will add value through access to new channels of dissemination, improving production processes.

Following the general trend of digitization of scientific literature, Revista da Administração will no longer be presented 
in printed form as from 2016. For this reason, the magazine subscriptions are suspended. However, those who wish to 

print their copy can see in the site the complete information required for that.

In this issue, Revista da Administração has, in addition to the submissions of statistics, publications, authors and 
appraisers, articles with outstanding contributions in the areas of Sustainability, Marketing, Entrepreneurship, Public 

Administration and Human Resources.

We thank all our authors, appraisers, readers and contributors for their support during this year, wishing them happy 
holidays, many achievements in the New Year and a fruitful reading of Revista da Administração.

Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Prof. Dr. Maria Sylvia Macchione Saes

Scientific Editors
Revista de Administração
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Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.

Producir un periódico científico es siempre un proceso colaborativo y evolutivo que cuenta con la participación de 
múltiples actores: autores, evaluadores, editores, secretaría y producción.

Como signo de esta evolución, tenemos la satisfacción de presentar al nuevo editor-adjunto de la Revista de Administração, 
quien contribuirá con sus conocimientos y relaciones en su área de competencia: el Prof. Dr. Luiz F. Mesquita, Profesor 
Asociado de Gestión Estratégica en la W. P. Carey School of Business, Arizona State University. El Prof. Mesquita, que 

cuenta con una larga experiencia docente en el extranjero y ha publicado en los periódicos más importantes del área, podrá 
colaborar significativamente con la mejora del contenido de la Revista de Administração y su internacionalización.

En la sociedad globalizada, el impacto y alcance de la producción científica depende de su difusión a gran escala, por lo 
que las barreras de idioma deben ser minimizadas. El idioma inglés se ha establecido como la “lengua franca” de hecho 
en nuestra área de Administración y Contabilidad, y se ha convertido en un factor crítico para la internacionalización de 

la Revista de Administração. En este nuevo marco, la revista podrá alcanzar una mayor exposición de los autores a la 
comunidad internacional de investigadores del área, además de atraer autores de dicha comunidad. Este cambio deberá 
reflejarse no sólo en el valor social de la producción, sino también en la evaluación de los autores y periódicos por los 

indicadores bibliométricos y su inclusión en repositorios e indexadores.

La Revista de Administração se adapta a esta nueva realidad por medio de la decisión de utilizar el idioma inglés en 
sus publicaciones a partir del primer número de 2016, lo que requiere que todos los artículos para nuevos procesos de 
evaluación sean presentados en ese idioma. Autores que envíen trabajos en otro idioma lo harán con la condición de 
presentar la versión en inglés en el caso de que se apruebe la publicación del artículo. Asimismo, se solicitará a los 
autores de artículos que estén actualmente en proceso de evaluación y revisión que presenten su versión en inglés.

Esta política se acompañará del esfuerzo dirigido a la atracción de  autores extranjeros que presenten trabajos 
consonantes con la línea editorial de la Revista de Administração y al incentivo a las relaciones de colaboración 

internacional entre autores.

Además, se transferirá la producción de la Revista de Administración a un “Publisher” internacional que agregará 
valor a la publicación por medio del acceso a nuevos canales de divulgación y el perfeccionamiento de los procesos de 

producción.

En consonancia con la tendencia general de informatización de la producción científica, la Revista de Administração 
dejará de ser presentada en forma impresa a partir de 2016. Por tal motivo, se suspenden las suscripciones a la Revista. 

No obstante, el lector interesado en imprimir su ejemplar podrá hacerlo, para ello, deberá consultar la información 
completa en el sitio de la revista.

En este número, la Revista de Administração presenta, además de las estadísticas de sumisiones, publicaciones, autores 
y evaluadores, artículos con excelentes contribuciones a las áreas de Sustentabilidad, Marketing, Iniciativa Empresarial, 

Gestión Pública y Recursos Humanos.

Les agradecemos a todos los autores, evaluadores, lectores y colaboradores el apoyo recibido durante el año y les 
deseamos felices fiestas, un año nuevo pleno de realizaciones, y que tengan una buena lectura de la Revista de 

Administração.

Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Profa. Dra. Maria Sylvia Macchione Saes

Editores Científicos
Revista de Administração


