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E&G - REVISTA ECONOMIA & GESTÃO
Publicação de PUC Minas
ISSN 1984-6606
Missão
Tem por objetivo constituir-se em veículo de disseminação do conhecimento
científico e de interlocução entre pesquisadores e profissionais, professores e
alunos das áreas relacionadas à gestão das organizações empresariais, públicas
e do terceiro setor.
http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/index

G&P - GESTÃO E PLANEJAMENTO
Publicação de Universidade Salvador – UNIFACS
ISSN 2178-803
Missão
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/about/editorialPolicies#focusAndSc
ope

GES - GESTÃO E SOCIEDADE
Publicação de Universidade Federal de Minas Gerais.
ISSN 1980-5756
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
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GESTÃO.ORG - REVISTA ELETRÔNICA DE GESTÃO ORGANIZACIONAL
Publicação de Universidade Federal de Pernambuco
ISSN 1679-1827
Missão
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

GP - GESTÃO & PRODUÇÃO
Publicação de Universidade Federal de São Carlos
ISSN 1806-9649
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.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104530X&lng=pt&nrm=iso

RAI - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO (PORTUGUÊS/ INGLÊS)
Publicação de USP
ISSN: 1809-2039
Missão
Para difundir a produção intelectual no campo do desenvolvimento tecnológico.
https://www.journals.elsevier.com/revista-de-administracao-e-inovacao
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RAM - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DO MACKENZIE
Publicação de Universidade Presbiteriana Mackenzie
ISSN 1678-6971
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://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/RAM/index

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://rausp.usp.br/

RBE - 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
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RBGN - REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS
Publicação de
A Revista Brasileira de Gestão de Negócios tem como foco disseminar e
promover o debate científico sobre Gestão e Contabilidade.
INSS 1983-0807
Missão
E sua missão é divulgar estudos e pesquisas que possam contribuir para a
melhoria da teoria em Administração de Empresas.
https://rbgn.fecap.br/RBGN/index

RBI - REVISTA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO
Publicação de
A RBI é publicada semestralmente e está aberta à comunidade científica para
divulgação de artigos originais e inéditos pela UNICAMP
ISSN 2178-2822
Missão
Tem o propósito de servir ao debate acadêmico sobre a inovação e os avanços
científicos e tecnológicos e seus impactos econômicos, sociais, organizacionais
e ambientais, contribuindo para a disseminação de novos conhecimentos e para
a formulação de políticas públicas e a gestão de organizações privadas.
http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/about/editorialPolicies#focusAndScope

RCGER - REVISTA DE CIÊNCIAS GERENCIAIS
Publicação de Anhanguera Educacional
ISNN 2178-6909
Missão
A finalidade de divulgar trabalhos científicos produzidos pela comunidade
acadêmica nas áreas de Administração, Contabilidade e Economia.
http://sare.anhanguera.com/index.php/rcger/index
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REDES - REVISTA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Publicação de Universidade de Santa Cruz do Sul
INSS 1982-6745
Missão
Sua linha editorial tem como objetivo a difusão do conhecimento sobre os
processos de desenvolvimento social, econômico, cultural, político-institucional
e tecnológico que configuram o espaço regional
http://online.unisc.br/seer/index.php/redes

REGS - REVISTA ELETRÔNICA GESTÃO E SERVIÇOS
Publicação de Universidade Metodista de São Paulo.
INSS 2177-7284
Missão
Publicar textos em regime de compartilhamento sobre temáticas que privilegiem
pesquisas, nas áreas de Gestão e Serviços, objetivando a contribuição para o
desenvolvimento deste campo do saber contemplando: Gastronomia, marketing,
turismo, recursos humanos, logística, gestão pública, gestão financeira,
processos gerenciais e áreas correlatas sob uma perspectiva crítica, coerente e
interdisciplinar.
https://www.metodista.br/revistas/revistasims/index.php/REGS/about/editorialPolicies#focusAndScope

RGSA - REVISTA DE GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL
ISSN: 1981-982X
Missão
A missão da RGSA é promover e difundir o conhecimento científico e a prática
da gestão socioambiental das organizações.
https://www.revistargsa.org/rgsa/index
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