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FOCO E ESCOPO
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.
Não serão aceitos texto de caráter meramente bibliométrico. A Race também
não publicará mais do que um artigo/autor ano, salvo interesse de linha editorial específica.
A revista doravante publicará apenas artigos exógenos à Instituição a que está
vinculada, salvo edições especiais e respeitados os limites de endogenia aceitos pela
comunidade científica.
MISSION AND FOCUS
RACE is a magazine qualified with Qualis B2 in the area of Administration,
Accounting Sciences and Turism, edited by the group of teachers and researchers from
the Professional Masters in Administration of Unoesc, recommended by CAPES and
affiliated to ANPAD. With quarterly periodicity since 2014, it has the mission of pu-
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blishing and promoting the debate of scientific studies and quality technic works that
contribute to the knowledge expansion in Administration, Economy and Accounting.
RACE’s focus is the publishing of studies referent to the area of public or
private management, especially addressing the scientific contribution and the comprehension of the sustainability issue in its dimensions: economic, environmental and
social. The studies submitted to RACE should have as a scope the analysis of the several factors of competitiveness and sustainability of the organization, the processes
or the enterprise.
It aims to publish articles that deepen theories, methods and/or management
practices. It seeks, also, to promote the convergence and dissemination of knowledge
about sustainability associating studies related to Administration, Accounting and
Economy.
RACE’s predominant public is the scientific community of Administration,
Accounting Sciences, Tourism an Economy Areas. It is also considered public of this
Magazine, public and private managers from different social organizations.
Texts with a merely bibliometric character will not be accepted. Race will not
publish more than one article/author year, as well, unless there is interest from the
specific editorial line.
The magazine hereafter will publish only articles exogenous to the Institution
which it is linked to, except special editions and respected the endogenous limits accepted by the scientific community.
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