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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.

Vários eventos importantes marcaram o ano de 2013 na RAUSP: a classificação Qualis A2, conferida pela 
CAPES, a entrada no Web of Knowledge da Thomson Reuters, o início da disponibilização dos artigos 

aceitos antes de sua publicação (ahead of print) no repositório do SciELO, além de mudanças no site e na 
versão impressa da Revista.

Como sempre, contamos com a colaboração e o apoio de nossos autores, avaliadores e conselhos, o que 
nos permitiu selecionar, de um grande número de submissões, os 57 artigos publicados no ano. A nossa 

eficiente Secretaria Editorial gerenciou os fluxos de trabalho, assegurou a qualidade editorial e conseguiu 
cumprir todos os prazos de publicação.

Em 2013, merece destaque a publicação do número especial sobre Relações entre Agricultura e Sociedade 
(v.48, n.2), veiculado em abril. A RAUSP também fez jus à sua vocação de revista generalista, publicando 

artigos em todas as áreas da Administração mencionadas na sua linha editorial.

Compõem este número da Revista contribuições importantes nas áreas de Recursos Humanos e 
Organizações, Estratégica e Economia de Empresas, Tecnologia de Informação, Ensino Pesquisa e 

Produção Acadêmica, Gestão Pública, Sustentabilidade, Qualidade e Produtividade, 
e Marketing.

Fechando o volume de 2013, apresentamos as estatísticas de submissão e publicação, a nominata dos 
avaliadores que contribuíram com seus pareceres e os índices por autor, por área temática e por título dos 

artigos publicados neste ano.

Agradecemos a todos que colaboraram com a RAUSP nas tarefas, por vezes difíceis e cansativas, de 
escrever, avaliar, rever, editar e publicar os artigos para que os nossos leitores pudessem ter em mãos a 

melhor representação do estado da arte da pesquisa em Administração.

Desejamos a todos uma proveitosa leitura e um ótimo 2014.

Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Editor Científico
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