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Editorial

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.

Com esta edição, completa-se o volume 47, num ano repleto de eventos importantes para a Revista de 
Administração da Universidade de São Paulo.

Em 2012, a RAUSP passou a ser indexada também nos sistemas SciELO – Scientific Electronic Library 
Online, da BIREME/FAPESP/CNPq, e SPELL – Scientific Periodicals Electronic Library, da ANPAD, 

com expressiva quantidade de consultas ao seu acervo.

Além disso, a RAUSP também pode ser acessada por meio de seu próprio Portal, do Portal de Revistas da 
USP e da Redalyc – Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

Neste ano, a RAUSP publicou 48 artigos, de 128 autores residentes em doze estados brasileiros e no  
exterior, abrangendo várias áreas temáticas da Administração.

O número 3 da Revista (julho a setembro), publicado inteiramente em inglês, foi dedicado a artigos  
referentes ao empreendedorismo social, com autores nacionais e internacionais, e teve a editoria especial 

das professoras Rosa Maria Fischer e Graziella Comini.

No presente número, estão sendo publicados trabalhos nas áreas de Recursos Humanos e Organizações, 
Estratégica e Economia de Empresas, Gestão Pública, Finanças e Contabilidade, Marketing, Ensino 

Pesquisa e Produção Acadêmica, e Gestão Tecnológica, com abordagens que vão de ensaios, estudos de 
casos a pesquisas empíricas.

Agradecemos a todos os autores que submeteram seus artigos e, principalmente, ao grande número 
de avaliadores que dedicaram seu tempo escasso para assegurar o nível de qualidade da RAUSP e a 

orientação efetiva aos autores. A secretaria da Revista, como sempre, teve a difícil tarefa de garantir os 
prazos e a qualidade da publicação.

Desejamos a todos os nossos leitores uma proveitosa leitura e um ótimo 2013.

Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Editor Científico
RAUSP


