
Periódicos disponíveis somente on-line 
 

 
1. REVISTA ESTUDOS DO CEPE: 

A Revista Estudos do CEPE é uma publicação do Departamento de Ciências Econômicas e Ciências 
Administrativas. A revista é aberta a todos os temas e estudos da economia e administração oriundos de 
pesquisas científicas, de teses, de dissertações, bem como de resenhas e resumos de livros.  
 

https://online.unisc.br/seer/index.php/cepe/issue/view/431 
 
 

2.  CADERNOS GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA: 
Os Cadernos Gestão Pública e Cidadania são publicados pela Fundação Getúlio Vargas, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo e editados pela RAE-publicações. Os Cadernos têm como principal 
objetivo divulgar trabalhos acadêmicos sobre gestão e políticas públicas 
 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cgpc 
 
 

3. CADERNOS EBAPE.BR:  

O Cadernos EBAPE.BR é um periódico online com foco na área de Administração, patrocinado pela Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. O periódico, com periodicidade 

trimestral, tem como objetivo promover o debate de temas relevantes na Administração. A linha editorial está 

baseada em perspectivas interdisciplinares e críticas. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape 
 
 

4. REVISTA ESTRATÉGICA: 
A Revista Estratégica publica artigos inéditos nas áreas de Estratégia, Administração, Gestão e temas afins, em 
português, espanhol e inglês, de autores brasileiros e do exterior e que foram devidamente aprovados pelo 
Conselho Editorial da Revista.  
 
http://estrategica.faap.br/ojs/index.php/estrategica 
 
 

5. MANAGEMENT SCIENCE 
Management Science é uma revista acadêmica que publica pesquisas científicas sobre a prática de 
gerenciamento. Dentro de nosso escopo estão todos os aspectos da gestão relacionados à estratégia, 
empreendedorismo, inovação, tecnologia da informação e organizações, bem como todas as áreas funcionais dos 
negócios, como contabilidade, finanças, marketing e operações. Incluímos estudos sobre decisões 
organizacionais, gerenciais e individuais, tanto das perspectivas normativas como descritivas. 

 

http://pubsonline.informs.org/journal/mnsc 
 
 

6. QUIRK’S MARKETING RESEARCH REVIEW 
 
https://www.quirks.com/ 
 

7. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA 
A RAC é uma revista científica que tem como missão contribuir para o entendimento aprofundado da 
Administração e das Ciências Contábeis mediante a divulgação de trabalhos de pesquisa, análises teóricas, 
documentos, notas e resenhas bibliográficas que possam subsidiar as atividades acadêmicas e a ação 
administrativa em organizações públicas e privadas. 
 
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1 
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8. RAND REVIEW 

 
http://www.rand.org/pubs/periodicals/rand-review.html 
 
 

9. RAUSP 
A RAUSP – Revista de Administração – é uma publicação trimestral do Departamento de Administração da 
Universidade de São Paulo. 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/ 
 
 

10. REVISTA ELETRÔNICA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
A REAd - Revista Eletrônica de Administração, criada em 1995 e publicada pela Escola de Administração da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de acesso livre e gratuito, foi a primeira revista eletrônica da área na 
América Latina. 
 
http://seer.ufrgs.br/read 
 
 

11. REGE – REVISTA DE GESTÃO  
 
A REGE – Revista de Gestão – é uma revista acadêmica generalista que cobre todos os campos da administração, 
incluindo: Administração Básica, Tecnologia da Informação, Marketing, Finanças, Recursos Humanos, 
Gerenciamento Produção e Operações, Estratégia de Negócios, Economia de Negócios, Administração Pública, 
Gerenciamento de Ciência e Tecnologia, e Sustentabilidade. 
 
http://www.regeusp.com.br/ 
 
 
 

12. REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO 
A RBA é o veículo oficial de divulgação do Conselho Federal de Administração (CFA) e traz sempre temas 
atuais, que visam contribuir para o desenvolvimento profissional dos Administradores, Tecnólogos e estudantes. 
 

http://www.revistarba.com.br/ 
 
 

13. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
 

14. JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS E TECHNOLOGY MANAGEMENT 
Journal of Information Systems e Technology Management é uma revista internacional on-line gratuita que 
promove o estudo de sistemas de informação e gerenciamento de tecnologia. 
 
http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem 
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