PERIÓDICOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

REVISTA CONTABILIDADE & FINANÇASDivulgar a produção científica inédita e relevante na área de
Contabilidade, Controladoria, Atuária e Finanças, produzida por professores, pesquisadores, alunos e
profissionais do Brasil e do exterior, selecionada exclusivamente com base em qualidade e efetiva
contribuição para o desenvolvimento do conhecimento científico nesses campos.
ISSN: 1808-057X versão online – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: A2
SITE: http: //www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-7077&lng=pt&nrm=iso
REVISTA DESENVOLVIMENTO EM QUESTÃO
É uma publicação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento do Departamento de
Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Universidade Regional do
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, tendo como orientação constituir-se num espaço
para a veiculação de artigos, ensaios e resenhas de diferentes áreas do conhecimento, tendo por
temática de fundo a questão do desenvolvimento: possibilidades, limites, impactos, atores. A partir
de julho de 2011 a revista adota o formato online em substituição à versão impressa. Em 2012 passa
a ter periodicidade quadrimestral e, em 2014 a periodicidade trimestral.
ISSN: 2237-6453 (versão eletrônica) – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B1
SITE: http://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao
REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA
A RACE é uma revista classificada com Qualis B2 na área de Administração, Ciências Contábeis e
Turismo, editada pelo grupo de docentes e pesquisadores do Mestrado Profissional em
Administração da Unoesc, recomendado pela CAPES e filiado à ANPAD. Com periodicidade
quadrimestral a partir de 2014, tem como missão publicar e promover o debate de estudos
científicos e trabalhos técnicos de qualidade que contribuam para a expansão do conhecimento em
Administração, Economia e Contabilidade.
O foco da RACE é a publicação de estudos referentes à área da gestão pública ou privada,
especialmente contemplando a contribuição científica e a compreensão da temática da
sustentabilidade nas suas dimensões: econômica, ambiental e social. Os estudos submetidos à RACE
deverão ter como escopo a análise dos diversos fatores de competitividade e de sustentabilidade das
organizações, dos processos ou dos empreendimentos.
Visa publicar artigos que aprofundem teorias, métodos e/ou práticas de gestão. Busca ainda
promover a convergência e disseminação de conhecimentos sobre sustentabilidade abrigando estudos
relacionados à Administração, à Contabilidade e à Economia.
O público predominante da RACE é a comunidade científica da Área da Administração, Ciências
Contábeis, Turismo e Economia. Também considera-se público desta Revista gestores públicos e
privados de diferentes organizações sociais.
ISSN: 2179-4936 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B2
SITE: http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race/index

REVISTA UNIVERSO CONTÁBIL
Com a missão de disseminar e fomentar o conhecimento na área de Contabilidade, a Revista
Universo Contábil objetiva a divulgação por meio eletrônico de produção científica relevante desta
área, de forma gratuita, aberta a todos os interessados.
Na análise e seleção dos originais são priorizadas a qualidade e a efetiva contribuição científica dos
artigos e trabalhos, produzidos por professores, alunos de graduação e pós-graduação,
pesquisadores e profissionais do Brasil e do exterior.
A Revista Universo Contábil é uma publicação de livre acesso do PPGCC/FURB, disponível no site
www.furb.br/universocontabil. A leitura dos artigos da Revista Universo Contábil pode ser realizada
pela internet no sistema online.
ISSN: 1809-3337 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B1
SITE: http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/about/editorialPolicies#focusAndScope
REVISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM CONTABILIDADE – REPEC
A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico científico com edição
trimestral, mantido pela Academia Brasileira de Ciëncias Contábeis (ABRACICON), com a missão de
divulgar a produção de conhecimentos na área contábil. A REPeC, em consonância com os requisitos
do sistema de qualificação e avaliação de periódicos definidos pela comunidade acadêmica, adota
critérios de análise para os artigos submetidos, os quais buscam destacar qualidade metodológica e
temática, bem como os impactos em torno do conhecimento contábil construído.
ISSN: 1981-8610 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B2
SITE: http://www.repec.org.br/index.php/repec/index
REVISTA DE CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÕES
A Revista de Contabilidade e Organizações tem como Missão a divulgação de produção científica
relevante nas áreas de Contabilidade Financeira, Finanças e Mercado, Contabilidade Gerencial e
Controladoria, Contabilidade e Aplicações, Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade,
produzida por professores, pesquisadores, alunos e profissionais do Brasil e do exterior, selecionada
com base em qualidade e contribuição para o desenvolvimento do conhecimento nesses campos.
ISSN: 1982-6486 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B2
SITE: http://www.revistas.usp.br/rco
REVISTA DO CRCRS
A Revista do CRCRS surgiu em maio de 2010 com a reestruturação do boletim informativo CRCRS
Notícias, quando ganhou projeto gráfico mais dinâmico e moderno. A publicação conta com artigos
técnicos, temáticos e entrevistas sobre temas relacionados à profissão contábil, além de notícias
relacionadas ao Conselho e à classe. Para lê-la, clique na capa da edição desejada.
ISSN: 1982-6486 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B1
SITE: http://www.crcrs.org.br/revista-do-crcrs/

RIC – REVISTA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL
A Revista de Informação Contábil (RIC), criada em fevereiro de 2007, é um periódico que tem como
base o Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da UFPE e constitui-se como um dos veículos
de divulgação do Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis da UFPE e de outros programas
congêneres do país e do exterior.
ISSN: 1982-3967 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B3
SITE: http://www.revista.ufpe.br/ricontabeis/index.php/contabeis/index
REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (RBFIN)
A Revista Brasileira de Finanças (RBFin) é a publicação oficial da Sociedade Brasileira de Finanças
(SBFin), uma sociedade científica sem fins lucrativos dedicada a desenvolver o conhecimento e a
prática da teoria de finanças no Brasil. A RBFin é um dos instrumentos para que a SBFin atinja seus
objetivos e visa a publicação de artigos técnicos em todos os campos de pesquisa em finanças de
empresas e economia financeira. A RBFin tem como objetivo ser o principal veículo publicado no
Brasil para divulgação de pesquisa de qualidade em finanças, é publicada quatro vezes ao ano e
distribuida para pesquisadores, profissionais financeiros, bibliotecas e instituições financeiras e
governamentais.
ISSN: 1679-0731- QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B1
SITE: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/index
ABCUSTOS: REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CUSTOS PUBLICA
A ABCustos: Revista da Associação Brasileira de Custos publica artigos originais e inéditos na área de
custos sob uma abordagem multidisciplinar e no contexto da gestão das organizações.
ISSN: 1980-4814 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B4
SITE: http://abcustos.emnuvens.com.br/abcustos/index
REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL
A Revista Ambiente Contábil (Ambiente), criada em 2008 (1ª edição em abril de 2009), é um periódico
que tem como base o Departamento de Ciências Contábeis (DCC) da UFRN e constitui-se como um
dos veículos de divulgação do Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis (PPGCC). Este
periódico é dirigido à comunidade científica: professores, estudantes, pós-graduandos e profissionais
da área de Contabilidade. Os artigos encaminhados à Revista devem apresentar conteúdo original,
podendo ter sido publicados em congressos e seminários, desde que considerados relevantes.
ISSN: 2176-9036 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B2
SITE: http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/Ambiente
SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO
A revista Sociedade, Contabilidade e Gestão tem como missão contribuir para a construção,
disseminação e integração de conhecimentos nas áreas de Contabilidade e Gestão, favorecendo o
desenvolvimento social.

Para isto a revista tem como objetivos: a) difundir o conhecimento na sociedade, b) estimular o
debate tendo em vista a contribuição de diversas áreas de conhecimento, c) permitir uma percepção
mais clara da realidade e d) expandir os limites do conhecimento.
A revista aceitará artigos na área de auditoria, perícia contábil, contabilidade financeira,
contabilidade gerencial, contabilidade ambiental, relatórios sociais, marketing, finanças, estratégia,
organizações, logística, gestão de pessoas, gestão da informação, gestão de inovação e tecnologia e
áreas congêneres.
ISSN: 1982-7342 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B2
SITE: http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/index
REVISTA CONTEMPORÂNEA DE CONTABILIDADE
A Revista Contemporânea de Contabilidade (RCC) tem por missão interagir com diferentes
públicos e instituições no que diz respeito aos conhecimentos contábeis, tanto em nível nacional
como internacional, divulgar e fomentar o desenvolvimento de metodologias e procedimentos nas
áreas do ensino, da pesquisa e da extensão em atividades contábeis, e contribuir para a formação
humana e profissional nos limites das discussões e possibilidades das Ciências Econômicas e SócioAplicadas.
ISSN: 2175-8069 ONLINE – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B1
SITE: http://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade
CONTABILIDADE, GESTÃO E GOVERNANÇA
Contabilidade, Gestão e Governança (CGG) tem como missão divulgar conhecimentos e tecnologias
relacionados com ciências contábeis, gestão e governança de organizações públicas, privadas e do
terceiro setor e áreas correlatas, estimulando o debate entre estudiosos das ciências humanas e
sociais, e a produção de contribuições criativas e inéditas decorrentes de estudos e pesquisas
acadêmicos.
Contabilidade, Gestão e Governança tem por objetivos: contribuir para a institucionalização das
comunidades científicas de contabilidade e de administração brasileiras, por meio da divulgação do
conhecimento produzido nessas áreas.
Promover o intercâmbio, o debate teórico e empírico entre autores e leitores desse conhecimento
divulgado.
Contribuir para o aumento da produção de conhecimento em ciências contábeis, gestão e
governança e áreas afins.
ISSN: 0103-734X – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B1
SITE: http://www.cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/index
REVISTA CONTABILIDADE VISTA & REVISTA
A missão da Revista Contabilidade Vista & Revista é disseminar o conhecimento científico na área de
Contabilidade, Controladoria e Finanças.

O objetivo da revista é publicar e divulgar por meio Eletrônico e Impresso, de forma gratuita,
pesquisas teóricas e aplicadas para fomentar o conhecimento na área de Contabilidade,
Controladoria e Finanças. São priorizadas as pesquisas científicas elaboradas por professores e
alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores e profissionais do Brasil e do Exterior com
qualidade e efetiva contribuição para o desenvolvimento do conhecimento científico da área
contábil.
ISSN: 1984-3925 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B2
SITE: http://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/index
ESTUDOS ECONÔMICOS (SÃO PAULO)
ESTUDOS ECONÔMICOS (SÃO PAULO). São Paulo: USP, Instituto de Pesquisas Econômicas, 1971-.
A Estudos Econômicos – EE – tem como objetivo difundir o conhecimento científico em Economia.
Historicamente tem se pautado por uma linha editorial pluralista, publicando trabalhos inéditos em
todas as áreas de Economia, sem distinção de orientação teórica, de autores nacionais e
estrangeiros.
Criada em 1971, a EE é uma publicação trimestral do Departamento de Economia da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Atualmente é classificada
como B1 no Qualis de Economia da CAPES.
A Revista considera para publicação artigos originais em português e inglês. Os trabalhos recebidos
são submetidos pela Editoria à apreciação de pareceristas de acordo com o sistemadouble blind
review, o que significa que os autores não tomam conhecimento dos pareceristas – e vice-versa – em
momento algum do processo de avaliação. Além de artigos, permite também a publicação de
resenhas de livros.
ISSN: 1980-5357 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B1
SITE: http://www.revistas.usp.br/ee
REVISTA DA FAE
REVISTA DA FAE. Curitiba: Faculdade Católica de Administração e Economia, 1998O lançamento de uma nova edição da Revista da FAE é sempre um momento de realização e muita
felicidade, pois entendemos que a disseminação e o compartilhamento de reflexões, estudos e
pesquisas têm um valor imensurável na busca pela excelência, tanto no ambiente acadêmico quanto
profissional.
Abrimos esta edição com três estudos cujos olhares se voltam para o Paraná, em abordagens sobre
a lei de responsabilidade fiscal, a especialidade produtiva local e a matriz energética.
ISSN: 1984-3925 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B2
SITE: http://www.fae.edu/revistafae/
REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO
“A Revista de Administração é um periódico acadêmico-científico trimestral voltado à disseminação
de trabalhos que contribuam para o avanço do conhecimento da área e agreguem valor ao trabalho
de acadêmicos e praticantes de Administração, missão que vem cumprindo, ininterruptamente, há

mais de 30 anos. Divulga artigos de autores nacionais e estrangeiros, selecionados com base em
critérios de originalidade, qualidade e criatividade, em um processo de double blind review.
A RAUSP é publicada pelo Departamento de Administração da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, que conta com o apoio financeiro da
Universidade de São Paulo – USP, através do seu Programa de Apoio às Publicações Científicas
Periódicas, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ e da
Fundação Instituto de Administração – FIA.”
ISSN: 1984-6142– QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: A2
SITE: http://www.rausp.usp.br/
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. A RAC teve sua publicação
impressa até o ano de 2008, permanecendo a partir de então como uma publicação online.
ISSN: 1982-7849 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: A2
SITE: http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
A RAE-Revista de Administração de Empresas, publicada pela Fundação Getulio Vargas Escola de
Administração de Empresas de São Paulo, é a primeira revista científica brasileira na área, lançada
em maio de 1961 e, desde então, tem sua publicação ininterrupta.
RAE é um periódico pioneiro, de vanguarda e vem se consolidando como uma publicação de
referência no meio acadêmico-científico, destacando-se nos níveis mais altos de padrão de qualidade
e rigor acadêmico. RAE publica artigos inéditos, avaliados no sistema de avaliação duplo-cega.
A RAE é uma revista generalista na área de Administração, voltada a professores, pesquisadores e
estudantes.
ISSN: 2178-938X – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: A2
SITE: http://rae.fgv.br/rae
REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A revista está aberta às contribuições de todas as áreas de conhecimento preocupadas com a
efetividade e equidade da ação pública, entre as quais se destacam: Administração e
Desenvolvimento; Administração Pública; Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas; Estudos
Organizacionais; Gestão Social; Movimentos Sociais; Política Pública. Segue, em seus princípios, a
missão da Fundação Getulio Vargas: avançar nas fronteiras do conhecimento na área das Ciências
Sociais e afins, produzindo e transmitindo ideias, dados e informações, além de conservá-los e
sistematizá-los, de modo a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, a melhoria
dos padrões éticos nacionais, uma governança responsável e compartilhada e para a inserção do
país no cenário internacional.

A abreviatura de seu título é Rev. Adm. Pública, que deve ser usada em bibliografias, notas de
rodapé, em referências e legendas bibliográficas.
ISSN: 0034-7612 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: A2
Título Anterior: Boletim do Centro de Pesquisas Administrativas da EBAP
SITE: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/index
REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE
A Revista Brasileira de Contabilidade (RBC) é uma publicação técnica e tem como objetivo divulgar
artigos com atributos técnico-contábeis, transmitindo estudos e experiências profissionais. Os artigos
veiculados na RBC não necessitam apontar, necessariamente, para uma única direção doutrinária ou
técnica, dentro do espírito de respeito à liberdade de opinião, que é um dos alicerces do
Conhecimento (libertas acadêmica).
ISSN: 0104-8341 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B5
SITE: http://www.cfc.org.br
http://www.portalcfc.org.br/rbc/assinatura_online/
REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO
A RBA foi criada em 1989, é um instrumento oficial de divulgação do Conselho Federal de
Administração (CFA), a Revista aborda temas variados, sempre sob o ângulo das necessidades do
administrador, do empreendedor, do empregado e do público em geral. As reportagens indicam
caminhos para que o leitor possa colocar em prática a experiência reportada.
Com tiragem de 117 mil exemplares, certificados pelo IVC, a RBA é distribuída para mais de 2 mil
municípios e circula entre profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Administração,
estudantes de Administração, para mais de 2.000 mil bibliotecas que oferecem cursos de graduação
em Administração. É um público leitor segmentado, qualificado e, sobretudo, formador de opinião.
ISSN: ……… – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: ..
SITE: http://www.rbaonline.org.br/
http://www.cfa.org.br
REVISTA ANGRAD. ADMINISTRAÇÃO: ENSINO E PESQUISA
A Administração: Ensino e Pesquisa (RAEP) é o primeiro periódico acadêmico brasileiro que busca
difundir o estado da arte do ensino e da pesquisa em Administração. Publicada trimestralmente pela
Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD), tem como público-alvo
a comunidade acadêmica composta por estudantes, professores, pesquisadores e gestores
acadêmicos de cursos e programas em Administração.
A Administração: Ensino e Pesquisa está classificada no estrato B3 do Qualis da área de
Administração, Ciências Contábeis e Turismo.
ISSN: 2358-0917 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B3

SITE: http://raep.emnuvens.com.br/raep/index
JORNAL DO CFC
SITE: http://www.portalcfc.org.br/jornal/
GV EXECUTIVO
A GV-executivo tem como missão disseminar o conhecimento em Administração de Empresas,
contribuindo de modo diferenciado para formação e aperfeiçoamento do jovem administrador, o
que inclui transmissão de cultura.
O conteúdo editorial da revista busca atingir profissionais de modo geral, abrangendo também leitor
não-especialista em Administração que atue como administrador.
ISSN: 1806-8979 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B5
SITE: http://www16.fgv.br/rae/executivo/index.cfm
REVISTA RAZÃO CONTÁBIL
Razão Contábil, uma revista mensal da Editora Segmento, com circulação nacional, tiragem de 50 mil
exemplares, auditada, distribuição em bancas de todo o País, a única voltada para o setor de gestão
contábil e de auditagem de empresas, cujo público é formado não apenas por contadores (350 mil
em todo o país), mas também auditores, controllers e gestores financeiros.
SITE: http://www.revistarazao.com.br
REVISTA RAZÃO CONTÁBIL & FINANÇAS
A Revista Razão Contábil & Finanças é uma publicação semestral do Curso de Ciências Contábeis e do
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira da Faculdade Ateneu – FATE, que tem como
objetivo divulgar produções científicas de docentes, discentes e colaboradores. São aceitos para
publicação artigos e resenhas nas áreas de Contabilidade Gerencial e Controladoria; Contabilidade
para Usuários Externos; Mercados Financeiros, de Crédito e de Capitais; Finanças Corporativas,
Educação e Pesquisa sobre Contabilidade e Finanças.
SITE: http://institutoateneu.com.br/ojs/index.php/RRCF/indexf
REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA (RSP)
Tem por finalidade publicar contribuições científicas originais sobre temas relevantes para a saúde
pública em geral. A revista é especializada nas diversas áreas interdisciplinares de saúde pública,
com ênfase na epidemiologia
MISSÃO: Para publicar e divulgar a produção científica sobre temas de relevância para a Saúde
Pública.
PUBLICAÇÃO: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
PAÍS: BRASIL

ANO INCIAL DA PUBLICAÇÃO: 1967
TÍTULO ABREVIADO: Rev. Saúde Públ.
PERIODICIDADE: Bimestral
ISSN: 1518-8787 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: A1
EMAIL/ SITE: http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/bemvindo.php?tipo=0
revsp@org.usp.br

REVISTA DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO
A Revista de Economia e Administração do Insper é uma publicação trimestral destinada a divulgar a
produção científica nacional e internacional sobre questões relevantes nas diversas áreas da
Economia e Administração, abrangendo questões das empresas assim como da esfera pública.
Criada em 2001, foram 50 edições com mais de 250 papers de diversos autores, contando com
versões impressas e também online.
Ao longo deste período a Revista disseminou artigos de grande valia e cumpriu seu papel no âmbito
acadêmico. No entanto, devido a mudanças estratégicas na área de pesquisa de nossa instituição,
optamos pela descontinuidade deste periódico.
ISSN: 1676-7608 – QUALIS/CAPS NA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: B3
SITE: http://www.insper.edu.br/pesquisa/revista-de-economia-e-administracao/
REVISTA PRODUÇÃO ONLINE
É um periódico científico eletrônico brasileiro dirigido à comunidade científica da área de Engenharia
de Produção e correlatas. A Revista Produção Online tem por missão disseminar e divulgar o
conhecimento, ampliando e promovendo o debate acerca de assuntos de interesse da comunidade
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