
 

LOGÍSTICA 

TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA 

 

BAR BRAZILIAN ADMINISTRATION REVIEW (ANPAD/SCIELO) 

Publicação de ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração  

ISSN: 1807 7692 (on-line) 

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  

 

CAD. DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADM. DE EMPRESAS 

Publicação de Núcleo De Difusão Da Produção Científico-Cultural Da Pós-

Graduação Mackenzie 

ISSN 1518 7322 (on-line) 

Missão 

Os Cadernos De Pós-Graduação surgiram com a responsabilidade de divulgar 

a produção científica desenvolvida por docentes e discentes da Pós-Graduação 

Mackenzie. Sua elaboração fica a cargo do Núcleo de Difusão da Produção 

Científico-Cultural, setor responsável por todas as publica- ções da Pós-

Graduação. Professores e alunos de cada um dos oito cursos de mestrado 

oferecidos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, todos recomendados 

pela CAPES, publicam, a cada ano, o resultado de suas pesquisas em um 

caderno específico, a saber: cadernos de pós-graduação em administração de 

empresas; cadernos de pós-graduação em arquitetura e urbanismo; cadernos 

de pós-graduação em ciências da religião; cadernos de pós-graduação em 

direito político e econômico; cadernos de pós-graduação em distúrbios do 

desenvolvimento; cadernos de pós-graduação em educação, arte e história da 

cultura; cadernos de pós-graduação em engenharia elétrica; cadernos de pós-

graduação em letras 

http://www.mackenzie.br/1132.html  

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-7692&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-7692&lng=pt&nrm=iso
http://www.mackenzie.br/1132.html
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CADERNOS DO ENAP (WEBSITE) 

Publicação de ENAP Escola Nacional de Administração Pública 

ISSN 2357 8017 (on-line) 

Missão 

Oferecer formação e aperfeiçoamento em Administração Pública a servidores 

públicos federais.  

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/quem-somos  

 

E&G REVISTA ECONOMIA & GESTÃO (SEER) 

Publicação de Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais ICEG 

ISSN 1984 6606 (on-line) 

Missão 

A Revista Economia & Gestão tem por missão divulgar a produção científica 

sobre a evolução do conhecimento no campo das Ciências Sociais Aplicadas, 

considerando-se o caráter interdisciplinar das Ciências Administrativas, 

Econômicas e Contábeis, selecionada a partir de critérios de originalidade, 

mérito e qualidade acadêmica. 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao  

 

FACESP REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO FACES JOURNAL 

Publicação de Universidade FUMEC/FACE  

ISSN 1984 6975 (on-line) 

 

Missão:  

A Revista FACES Journal é uma publicação da Universidade FUMEC/FACE, 

que busca atender a amplo leque de conhecimentos, perspectivas e questões 

em Administração. O público-alvo é composto por estrato relevante da 

comunidade empresarial – administradores, executivos, consultores e 

executivos de alta e média gerência, assim como por acadêmicos – 

professores, pesquisadores e estudantes de Administração e áreas afins. 

http://www.fumec.br/revistas/facesp  

 

 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/quem-somos
http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao
http://www.fumec.br/revistas/facesp
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G&P GESTÃO E PLANEJAMENTO (SEER) 

Publicação de Programa de Pós-Graduação em Administração da 

Universidade Salvador – UNIFACS 

ISSN 2178 8030 (on-line) 

Missão 

 é uma publicação quadrimestral que se constitui como um espaço editorial 

aberto para toda a comunidade científica nacional e internacional, com 

publicação de artigos em todos os campos da Administração: Finanças, 

Marketing, Produção, Recursos Humanos, Estudos Organizacionais, Sistema 

de Informação, Turismo e Contabilidade, sempre com o foco na gestão. Como 

orientação geral, a revista busca, pelos critérios de qualidade e rigor, publicar 

ensaios, pensatas, resenhas e artigos científicos decorrentes de pesquisas 

empíricas. 

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb  

 

GES GESTÃO E SOCIEDADE (SEER) 

Publicação de: Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade 

Federal de Minas Gerais 

ISSN 1980 5756 (on-line) 

Missão: Sua missão é a divulgação de trabalhos acadêmicos, científicos e 

técnicos ligados à gestão em seus diferentes campos de interesse e 

interconexões, permitindo sua reflexão no contexto da sociedade 

contemporânea 

https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade  

 

GESTÃO.ORG REVISTA ELETRÔNICA DE GESTÃO 

ORGANIZACIONAL (SEER) 

Publicação de Universidade Federal de Pernambuco 

ISSN: 1679 1827 (on-line) 

Missão: Revista Eletrônica de Gestão Organizacional é um periódico do 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de 

Pernambuco - PROPAD/UFPE que visa a divulgação de trabalhos científicos, a 

disseminação do conhecimento e o debate de ideias sobre Gestão 

Organizacional. 

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

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb
https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade
http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao/about
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GP GESTÃO & PRODUÇÃO (UFSCAR) 

Publicação de: Gestão & Produção 

ISSN: 0104 530X (on-line) 

Missão 

Ser um meio de divulgação de trabalhos originais ou que apresentem 

resultados de estudos e pesquisas na área de Engenharia de Produção.  

http://www.dep.ufscar.br/revista/  

 

JTL RELIT JOURNAL OF TRANSPORT LITERATURE REVISTA DE 

LITERATURA DOS TRANSPORTES (SEER) 

Publicação de: Journal of Transport Literature 

ISSN 2238 1031 (on-line) 

Missão: A JTL publica trabalhos de investigação originais sobre todos os 

aspectos da economia e da gestão dos transportes e abrange todas as formas 

de transporte ea infra-estrutura associada. A JTL também publica artigos sobre 

setores relacionados com transportes, como o turismo e os combustíveis. A 

revista visa cobrir os últimos desenvolvimentos pendentes no campo, que são 

publicados na seção Diretório de Pesquisa. Artigos de revisão e relatórios 

técnicos são publicados na seção Revisões e Ensaios da revista. 

http://www.journal-of-transport-literature.org/  

 

LOGÍSTICA MODERNA (WEBSITE) 

Publicação de: Logística Moderna Supply Chain 

ISSN:  

Missão: 

Link: http://logisticamoderna.com/category/estudos/  

 

Painel Logístico (WEBSITE) 

Publicação de:  

ISSN: 

Missão: 

http://www.dep.ufscar.br/revista/
http://www.journal-of-transport-literature.org/
http://logisticamoderna.com/category/estudos/
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Link: 

 

PRETEXTO (SEER) 

Publicação de Universidade FACE/FUMEC 

ISSN 1984 6983 (on-line) 

Missão: Publicar e disseminar pesquisas empíricas e ensaios, já finalizados ou 

em fase de finalização, de modo a disseminar conhecimento. Também visa 

criar um debate sobre o tema e gerar maior participação de acadêmicos e 

gestores em seu desenvolvimento 

http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=900&Ite

mid=109  

 

RAC REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA (SCIELO) 

Publicação de Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em 

Administração 

ISSN 1982 7849 (on-line) 

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&pid=1415-

6555&lng=pt&nrm=iso  

 

RAE REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (SCIELO/FGV) 

Publicação de Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de 

Empresas de S.Paulo 

ISSN 2178 938X (on-line) 

Missão 

Fomento e disseminação da produção do conhecimento em administração  

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

7590&lng=pt&nrm=iso  

http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=900&Itemid=109
http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=900&Itemid=109
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-6555&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-6555&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7590&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7590&lng=pt&nrm=iso


 

LOGÍSTICA 

 

 

RAI REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO (SEER) 

Publicação de USP Universidade de São Paulo 

ISSN 1809-2039 (on-line) 

Missão 

A RAI tem como foco a publicação de contribuições científicas na área da 

inovação , elegendo como tema preferencial os processos de inovação 

tecnológica, das organizações e dos mercados. Além dos números regulares, a 

RAI edita volumes especiais com foco específico, fruto de projetos de pesquisa 

ou de temas relevantes. A RAI atua em temas das áreas de gestão, economia 

e política de ciência, tecnologia e inovação 

Link: http://www.revistas.usp.br/rai  

 

RAM REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DO MACKENZIE (SEER) 

Publicação de Universidade Presbiteriana Mackenzie 

ISSN 1678 6971 (on-line) 

Missão 

A RAM é uma revista científica cuja missão é contribuir para a excelência das 

atividades acadêmicas na área de conhecimento de administração de 

empresas e para o desenvolvimento da ação administrativa nas organizações 

via a divulgação de trabalhos de pesquisa científica na forma de artigos de 

desenvolvimento teórico e artigos teórico-empíricos inéditos, de qualidade e 

que gerem novos conhecimentos no campo, com expressiva magnitude de 

contribuição. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-

6971&lng=en&nrm=iso  

 

  

http://www.revistas.usp.br/rai
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-6971&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-6971&lng=en&nrm=iso
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RAP REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SCIELO/FGV) 

Publicação de  Fundação Getúlio Vargas 

ISSN 1982 3134 (on-line) 

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&pid=0034-

7612&lng=pt&nrm=iso  

 

RAUSP REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO (USP) 

Publicação de Universidade de São Paulo 

ISSN 0080 2107 (on-line) 

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/  

 

RBE REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA (SCIELO/FGV) 

Publicação de fundação Getúlio Vargas 

ISSN 1806 9134 (on-line) 

Missão 

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

aplicado. 

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

7140&lng=pt&nrm=iso  

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=pt&nrm=iso
http://www.rausp.usp.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7140&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7140&lng=pt&nrm=iso
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RBGN REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS (SEER) 

Publicação de Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) 

ISSN 1983 0807 (on-line) 

Missão 

A Revista Brasileira de Gestão de Negócios - RBGN é um veículo voltado para 

a divulgação e o fomento do debate científico em Administração, Economia e 

Contabilidade. Seu público-alvo é formado principalmente por docentes, pós-

graduados, graduandos e profissionais de empresas ou instituições que fazem 

uso dos conhecimentos e técnicas dessa áreas do conhecimento. 

A RBGN tem como missão disseminar estudos e pesquisas que possam 

contribuir para a melhoria da Gestão em Organizações e é publicada no 

formato de revista acadêmica pontualmente a cada quadrimestre desde 2004. 

Sua classificação atual no Sistema Qualis da CAPES é Nacional B.  

http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=215&Ite

mid=109  

 

RBI REVISTA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO (SEER) 

Publicação de UNICAMP  

ISSN 2178 2822 (on-line) 

Missão 

A Revista Brasileira de Inovação tem o propósito de servir ao debate 

acadêmico e institucional sobre a inovação, contribuindo para o avanço da 

ciência brasileira e para o desenvolvimento nacional. A RBI é uma publicação 

semestral e está aberta à comunidade científica para divulgação de artigos 

originais e inéditos, resultados de pesquisas e trabalhos que contribuam para o 

resgate da história das instituições brasileiras no campo da ciência, da 

tecnologia e da inovação. A revista dedica-se à publicação de artigos originais 

e inéditos e resenhas nas seguintes áreas de estudo: • Economia industrial • 

Economia da tecnologia • Mudança tecnológica e organizacional • Economia e 

sociologia da inovação • Ciência, tecnologia e relação de trabalho • Gestão da 

inovação • Políticas de ciência, tecnologia e inovação • História da ciência e da 

tecnologia. 

http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1376&It

emid=109  

 

  

http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=215&Itemid=109
http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=215&Itemid=109
http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1376&Itemid=109
http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1376&Itemid=109


 

LOGÍSTICA 

RCA REVISTA DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO (SEER) 

Publicação de Universidade Fedral de Santa Catarina 

ISSN 2175 8077 (on-line) 

Missão 

A Revista de Ciências da Administração (RCA) tem como foco a divulgação da 

produção científica em Ciências da Administração e áreas correlatas, 

objetivando contribuir com a discussão e o desenvolvimento do conhecimento 

nestas áreas. O público-alvo é formado por pesquisadores, professores e 

estudantes que desenvolvem estudos e pesquisas sobre temas administrativos. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm  

 

RCGER REVISTA DE CIÊNCIAS GERENCIAIS (SEER) 

Publicação de Anhanguera Educacional 

ISSN 2178 6909 (on-line) 

Missão  

A Revista de Ciências Gerenciais da Anhanguera Educacional é uma 

publicação com foco acadêmico/científico na área empresarial, contábil e de 

gestão. Esta revista possui periodicidade semestral e destina-se, 

principalmente, à publicação da produção científica docente e discente dos 

cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Gerenciais da Anhanguera. 

http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=864&Ite

mid=109  

 

READ REVISTA ELETRÔNICA DE ADMINISTRAÇÃO (SEER) 

Publicação de Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

ISSN 1413 2311 (on-line) 

Missão 

A REAd é aberta a todos os temas relativos à gestão das organizações, com a 

missão de publicar trabalhos científicos (artigos, estudos de caso e casos de 

ensino) relevantes, inéditos e que reflitam o estado da arte para o 

desenvolvimento da Administração.  

http://seer.ufrgs.br/index.php/read/about  

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm
http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=864&Itemid=109
http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=864&Itemid=109
http://seer.ufrgs.br/index.php/read/about
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RECADM REVISTA ELETRÔNICA DE CIÊNCIA ADMINISTRATIVA (SEER) 

Publicação de Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais 

(IBEPES) 

ISSN 1677 7387 (on-line) 

Missão 

A Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM) possui como missão 

fomentar a produção científica na área de Administração mediante o 

funcionamento como espaço interdisciplinar adequado à divulgação e debate 

de trabalhos de desenvolvimento teórico e teórico-empíricos relacionados à 

dinâmica das organizações e à prática da Administração.  

http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm  

 

REDES REVISTA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SEER) 

Publicação de Universidade de Santa Cruz do Sul Rio Grande do Sul 

ISSN 1982 6745 (on-line) 

Missão 

A REDES é uma publicação acadêmica, com existência ininterrupta e regular 

desde 1996, vinculada ao Programa de Pós-Graduação (Mestrado e 

Doutorado) em Desenvolvimento Regional - PPGDR/UNISC - e seu Centro de 

Pesquisa em Desenvolvimento Regional - CEPEDER. 

 

A REDES recebe artigos de caráter teórico e empírico que abordem os 

processos de desenvolvimento regional através de reflexões e análises sobre 

seus diferentes aspectos e dimensões, como a compreensão da dinâmica 

territorial, considerando as diferentes escalas de ação e de análise dos 

processos socioespaciais, a diversidade histórico-cultural do território, as 

estratégias e os instrumentos de gestão e de planejamento territorial, nas 

distintas dimensões de sustentabilidade envolvidas 

https://online.unisc.br/seer/index.php/redes  

 

  

http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm
https://online.unisc.br/seer/index.php/redes
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REGE REVISTA DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

(WEBSITE) 

Publicação de USP Universidade de São Paulo 

ISSN 2177 8736 (on-line) 

Missão 

 A REGE, Revista de Gestão, é uma publicação trimestral para divulgação de 

trabalhos de natureza acadêmica relacionados a temas da Administração de 

Empresas. Seu objetivo é colaborar para a disseminação do conhecimento por 

meio da publicação de trabalhos que  atendam a critérios de qualidade 

científica e relevância na área de  Administração. Busca ainda 

obter diversidade e abrangência nos temas publicados, bem como na origem 

geográfica dos autores, de modo a garantir uma cobertura ampla da pesquisa 

em Administração realizada em nível nacional. A revista procura também 

incentivar o envio de artigos em inglês ou espanhol, com o objetivo de permitir 

a disseminação de seu conteúdo internacionalmente. 

http://www.regeusp.com.br/default.asp?idpagina=1  

 

REGS REVISTA ELETRÔNICA GESTÃO E SERVIÇOS (SEER) 

Publicação de: Universidade Metodista de São Paulo 

ISSN 2177 7284 (on-line) 

Missão 

A Revista Eletrônica Gestão e Serviços (REGS) é publicada semestralmente 

pela Faculdade de Gestão e Serviços da Universidade Metodista de São Paulo. 

A revista publica artigos sobre temáticas que privilegiem pesquisas (teóricas ou 

empíricas) nas áreas de gestão e serviços, tendo em vista o desenvolvimento 

de ferramentas e estratégias de gestão com uma postura crítica, coerente e 

interdisciplinar. 

http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1820&It

emid=109  

 

  

http://www.regeusp.com.br/default.asp?idpagina=1
http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1820&Itemid=109
http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1820&Itemid=109
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REVISTA DE LOGÍSTICA DA FATEC DE CARAPICUÍBA (WEBSITE) 

Publicação de: Fatec Carapicuíba 

ISSN 2178-0382 (on-line) 

Missão 

 A REVISTA DE LOGÍSTICA DA FATEC-CARAPICUÍBA tem como missão 

concentrar a produção acadêmica da área de logística em um ponto de 

referência que apresenta práticas e abordagens, atuando como um canal de 

discussão e destaque das temáticas mais relevantes do contexto 

contemporâneo. 

http://www.fateccarapicuiba.edu.br/revista-eletronica/  

 

REVISTA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO (WEBSITE) 

Publicação de Universidade Feevale  

ISSN 2446 6875 (on-line) 

Missão 

Difundir o conhecimento científico, tecnológico e cultural para contribuir com a 

democratização do saber e o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade.  

http://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvimento/abou

t/editorialPolicies#focusAndScope  

 

REVISTA GESTÃO INDUSTRIAL (WEBSITE) 

Publicação de Universidade Tecnológica Federal do Paraná  

ISSN 1808 0448 (on-line) 

Missão 

tem por missão divulgar pesquisas científicas e tecnológicas da área de 

engenharia de produção e áreas correlatas. 

https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi/about/editorialPolicies#focusAndScope  

 

REVISTA LOGWEB (WEBSITE) 

Publicação de:  

ISSN: 

Missão: 

http://www.fateccarapicuiba.edu.br/revista-eletronica/
http://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvimento/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvimento/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi/about/editorialPolicies#focusAndScope
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