
 

GESTÃO FINANCEIRA 

BAR - BRAZILIAN ADMINISTRATION REVIEW 

Publicação de ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

ISSN 1807-7692 

Missão 

Contribuir para o aprofundamento do conhecimento em Teoria da Administração e suas 

implicações gerenciais pela publicação internacioal de relevantes trabalhos de 

desenvolvimento teórico e pesquisa empírica da academia brasileira bem como de 

pesquisadores de outros países. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-7692&lng=pt&nrm=iso 

 

CONTABILIDADE, GESTÃO E GOVERNANÇA 

Publicação de Universidade de Brasília 

A Revista Contabilidade, Gestão e Governança (CGG) é um periódico que surgiu em 2009 da 

parceria entre o Programa Multiinstitucional e Inter-regional de Pós-graduação em 

Contabilidade das Universidades de Brasília e Federais da Paraíba e do Rio Grande do Norte e 

do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade de Brasília. 

INSS 1984-3925 

Missão 

Tem como objetivo alavancar a divulgação de conhecimento e de governança de organizações 
públicas, privadas e do terceiro setor, desenvolvidos por pesquisadores nacionais. 

https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/index 

 

ENFOQUE - REFLEXÃO CONTÁBIL 

Publicação de Universidade Estadual de Maringá 

ISSN 1984-882X 

Missão 

A revista tem por objetivo a publicação de artigos científicos relacionados à área contábil e 
afins 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Enfoque 

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-7692&lng=pt&nrm=iso
https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/index
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Enfoque


 

GESTÃO FINANCEIRA 

GESTÃO.ORG - REVISTA ELETRÔNICA DE GESTÃO ORGANIZACIONAL 

Publicação de Universidade Federal de Pernambuco 

INSS 1679-1827 

Missão 

A revista surgiu como canal de divulgação dos trabalhos produzidos por pesquisadores 

vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Administração (PROPAD) é um espaço de 

discussão científica que se propõe a debater temas atuais da gestão organizacional nos seus 

diversos aspectos e áreas. 

http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao 

 

RA - Revista Alcance 

Publicação de  Universidade do Vale do Itajaí. 

INSS 1983-716x 

Missão 

A missão da ALCANCE é publicar trabalhos científicos inéditos que contribuam para o 
desenvolvimento da pesquisa na área de administração de empresas.  

http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/ra/index 

 

RAC - Revista de Administração Contemporânea 

Publicação de Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em 

Administração 

ISSN 1982-7849 

Missão 

Contribuir para o entendimento aprofundado da Administração mediante a divulgação de 

relevantes trabalhos de pesquisa, análises teóricas, documentos, notas e resenhas 

bibliográficas que possam subsidiar as atividades acadêmicas e a ação administrativa em 
organizações públicas, privadas e do terceiro setor. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1415-6555 

  

http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao
http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/ra/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1415-6555


 

GESTÃO FINANCEIRA 

RAD - REVISTA ADMINISTRAÇÃO EM DIÁLOGO 

Publicação de Universidade Católica de São Paulo 

ISSN 2178-0080 

Missão 

A RAD é uma publicação quadrimestral e tem como finalidade publicar a produção do 
Programa de Professores e alunos, de especialistas e professores de outras universidades. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/rad/index 

 

RAE - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

Publicação de Fundação Getulio Vargas  

ISSN 2178-938X 

Missão 

Fomento e disseminação da produção do conhecimento em administração.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0034-7590 

 

RAP - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Publicação de Fundação Getulio Vargas 

ISSN 1982-3134 

Missão 

Desde 1967, a Revista de Administração Pública - RAP vem concentrando esforços para servir 

de instrumento indispensável ao aperfeiçoamento continuado de pesquisadores, professores, 

gestores e atores sociais e políticos comprometidos com a efetividade e a equidade da ação 
pública. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0034-7612 

 

RAUSP - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Publicação de Universidade de São Paulo. 

ISSN 0080-2107 

Missão 

Trata-se de uma revista acadêmica generalista que cobre todos os campos da administração, 

incluindo: Empreendedorismo, Estratégia e Economia de Empresas, Estudos sobre 

Governança, Finanças e Contabilidade, Gestão Ambiental, Gestão Tecnológica, Marketing, 

Qualidade e Produtividade, Recursos Humanos e Organizações, Tecnologia de Informação. 

http://www.rausp.usp.br/ 

http://revistas.pucsp.br/index.php/rad/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0034-7590
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0034-7612
http://www.rausp.usp.br/


 

GESTÃO FINANCEIRA 

 

BE - REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA 

Publicação de Fundação Getúlio Vargas 

ISSN 1806-9134 

Missão 

Visa o estudo de assuntos econômicos, sob seus aspectos científico, teórico e aplicado. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0034-7140 

 

RCF - REVISTA CONTABILIDADE & FINANÇAS 

Publicação de Universidade de São Paulo. 

ISSN 1808-057X 

Missão 

Divulgar a produção científica inédita e relevante na área de Contabilidade, Controladoria, 

Atuária e Finanças, produzida por professores, pesquisadores, alunos e profissionais do Brasil e 

do exterior, selecionada exclusivamente com base em qualidade e efetiva contribuição para o 

desenvolvimento do conhecimento científico nesses campos. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-7077&lng=pt&nrm=iso 

 

REVISTA DE CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÕES 

Publicação de  USP Universidade de São Paulo 

ISSN 1982-6486 

Missão 

A Revista de Contabilidade e Organizações tem como Missão a divulgação de produção 

científica relevante nas áreas de Contabilidade Financeira, Finanças e Mercado, Contabilidade 

Gerencial e Controladoria, Contabilidade e Aplicações, Ensino e Pesquisa em Administração e 

Contabilidade, produzida por professores, pesquisadores, alunos e profissionais do Brasil e do 

exterior, selecionada com base em qualidade e contribuição para o desenvolvimento do 
conhecimento nesses campos. 

http://revistas.usp.br/rco/ 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0034-7140
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-7077&lng=pt&nrm=iso
http://revistas.usp.br/rco/


 

GESTÃO FINANCEIRA 

REC - REVISTA DE ECONOMIA CONTEMPORÂNEA 

Publicação de Instituto de Economa da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

ISSN 1980-5527 

Missão 

Desenvolver o debate acadêmico sobre temas de relevância para a política econômica, dentro 

da Teoria Econômica, Economia Aplicada e áreas afins, cujos temas sejam relevantes para a 

economia em particular do Brasil e da América Latina, e para o avanço do conhecimento nas 

ciências econômicas. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-9848&lng=pt&nrm=iso 

 

JISTEM - JOURNAL OF INF. SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT  (INGLÊS)  

Publicação de TECSI Laboratório de Tecnologia e Sistemas de Informação - FEA/USP 

ISSN 1807-1775 

Missão 

Publicar pesquisas relevantes para a gestão da tecnologia e sistemas de informação nas 
organizações e na sociedade. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-1775&lng=pt&nrm=iso 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-9848&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-1775&lng=pt&nrm=iso

