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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.

“A Revista de Administração – RAUSP é uma publicação científica trimestral voltada à disseminação de trabalhos 
que contribuam para o avanço da teoria de Administração, missão que vem cumprindo, ininterruptamente, há mais 

de 30 anos. Seus trabalhos visam principalmente atender a comunidade acadêmica, devendo também contribuir 
para o avanço da prática de Administração”.

Essa definição da missão da Revista de Administração, a despeito de sua formulação estática, é um alvo móvel 
em vista da dinâmica da pesquisa e da prática da Administração, com sua crescente diversificação de temas e 

globalização da comunidade de pesquisa, que deve ser refletida no conteúdo e na produção da Revista.

Avanços tecnológicos, recomendações quanto a processos de publicação e avaliação de periódicos científicos, bem 
como o esforço de internacionalização, impõem novos desafios aos seus editores, os quais só podem ser atendidos 

com a expansão da equipe editorial.

É com grande prazer que anunciamos, pois, a chegada da Professora Doutora Maria Sylvia Macchione Saes à nossa 
equipe como coeditora da Revista de Administração – RAUSP. A Profa. Sylvia traz, além de sua profícua carreira 

em gestão acadêmica, ensino e pesquisa, a experiência de editoria em periódico científico. Essa qualificação, aliada 
à sua reputação no meio acadêmico e à sua capacidade de trabalho, será importante para promover o contínuo 

aperfeiçoamento e reconhecimento da RAUSP na comunidade acadêmica.

A Revista de Administração vem sendo, ao longo dos seus 38 anos de publicação ininterrupta, um dos veículos 
importantes de divulgação da produção científica em Administração e Contabilidade de autores em sua maioria 
brasileiros e de pesquisas sobre o Brasil. De fato, há crescente interesse da comunidade científica internacional 

nas pesquisas do Brasil e na inserção dos nossos pesquisadores nessa comunidade, o que requer uma comunicação 
eficaz e que não aceita barreiras de idioma.

Visando continuar a ser um canal importante nessa comunicação, a Revista de Administração priorizará a 
publicação de artigos em inglês, atualmente considerada a “língua franca” mais aceita em nossa comunidade.  

Desse modo, deveremos obter maior exposição dos nossos pesquisadores nacionais, atrair autores  
internacionais cujos trabalhos se alinhem com a nossa linha editorial e expandir o número e a abrangência  

de nosso corpo de leitores.

Uma revista científica é o resultado da cooperação, em grande parte voluntária, de uma grande equipe de editores, 
autores, avaliadores, secretaria e fornecedores.

Agradecemos a todos o seu empenho, com os votos de um rápido entrosamento e que os nossos leitores façam bom 
proveito do trabalho e, em particular, da leitura dos artigos da presente edição.
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