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AS 9 MELHORES REVISTAS DE ADMINISTRAÇÃO 
DE EMPRESAS PARA ACOMPANHAR! 
 

Fonte:http://www.matur.com.br/noticias/as-9-melhores-revistas-de-
administracao-de-empresas/ 

 

A globalização e a tecnologia nos motiva e exige que nos atualizemos 
constantemente como profissionais. Por isso, é extremamente importante que 
um gestor leia sempre notícias e artigos sobre empreendedorismo, gestão, 
negócios e inovação. No post de hoje, resolvi elencar as 9 melhores revistas de 
administração de empresas para acompanhar e começar 2017 com o pé 
direito. 

Tem interesse por conteúdos que aprimorem suas habilidades de liderança e 
administração? Então, não perca o post de hoje! 

1- HSM Management 

Esta é uma revista de publicação bimestral do próprio grupo HSM. Ela é de 
fácil consulta, com mais de 144 páginas, reunindo artigos das principais 
magazines relacionadas à administração. 

Além disso, a revista possui um CD interativo, vídeos de formação, dicas de 
livros e aborda assuntos como: empreendedorismo, marketing, finanças, 
estratégias, recursos humanos e entrevistas, com grandes administradores de 
âmbito nacional e internacional. Com certeza, ela deve estar em sua lista de 
magazines de administração de empresas para acompanhar. 

2- Revista de Direito Administrativo 

Esta revista oferece a visão mais completa e atualizada do Direito 
Administrativo, trazendo no seu plano doutrinas e pareceres de jurisprudência 
administrativa, judicial, tribunal de contas da União e da Legislação Federal. 
Além disso, ela também divulga temas de direito constitucional, tributário e 
processual, que interessam à aplicação dos princípios e normas que regulam a 
atividade da administração pública direta e indireta. 

Apesar de não ser uma magazine de administração propriamente dita, é 
fundamental colocá-la em sua lista de publicações para acompanhar. Afinal, 
sabemos que Direito e Administração são matérias correlatas! 

3- Info Exame 

Esta é uma revista especializada em informática e tecnologia da informação, 
que aborda assuntos como: soluções em informática, softwares, hardwares, 
novas tecnologias, notícias sobre grandes companhias de TI e entrevistas com 
as melhores instituições do ramo. Ela é de suma importância para sua lista de 
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magazines de administração de empresas. A tecnologia da informação é uma 
ferramenta essencial para qualquer gestor e, por isso, os administradores 
precisam estar por dentro dos avanços tecnológicos relacionados ao seu setor. 

4- People Soft 

Esta revista traz informações sobre o mercado de e-business, com artigos 
sobre produtos, serviços, tecnologias, corporate, soluções, opiniões, 
investimentos e novos negócios. Além disso, ela conta com uma parte sobre 
softwares especializados para cada tipo de empresa, fundamental para 
qualquer administrador. 

5- Exame 

Com uma publicação quinzenal, esta revista aborda temas extremamente 
relevantes para o mundo da administração. Ela traz reportagens sobre a 
realidade das empresas, além de dar dicas sobre marketing, economia, 
recursos humanos, finanças, gestão, dinheiro e novos negócios. 

6- Isto É 

Esta revista aborda os mais variados temas, como: comportamento, notícias 
nacionais e internacionais, educação e cidadania (todos relativamente 
correlatos à administração, fundamentais para deixar um bom gestor 
atualizado). Além disso, a magazine também traz seções sobre: economia, 
negócios, ciências, tecnologias, meio ambiente e política, temas intimamente 
ligados ao mundo dos negócios, sendo fundamentais em sua lista de 
publicações de administração de empresas. 

7- Veja 

Bastante conhecida, esta revista tem diversas seções, como: editorial, Brasil, 
economia e negócios, internacional, artes e espetáculos. Especificamente na 
área de administração, a magazine traz reportagens recentes, deixando o 
profissional atualizado sobre o que ocorre no país e no mundo inteiro. 

8- RAC (Revista de Administração 
Contemporânea) 

Esta é uma revista voltada para o cunho científico. Ela possui a missão de 
“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”. 
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Ela teve sua publicação impressão até 2008 e, agora, é uma publicação online. 
Seu propósito continua sendo prover informações e serviços para 
pesquisadores interessados em textos sobre administração. O site inclui 
recursos como: 

 Apresentação – fornece uma apresentação da RAC e de seu website; 
 Regulamento – apresenta as características gerais e a estrutura editorial da 

RAC; 
 Linha Editorial – apresenta a Missão, Escopo e Foco, Público-alvo e 

Requisitos; 
 Diretrizes para Submissão – fornece a forma de apresentação e análise de 

artigos e documentos; 
 Corpo Editorial – informa o Editor Chefe, Editor Executivo e o Conselho 

Editorial; 
 Avaliadores – apresenta os analistas de artigos; 
 Ficha Bibliográfica – oferece as informações sobre Catalogação Bibliográfica 

referente à RAC; 
 Indexadores – informa as instituições indexadoras da RAC; 
 Contato – apresenta formas de contactar a RAC; 
 Pesquisa – oferece o sistema de busca de artigos; 
 Outros Periódicos – informa links para outros periódicos ANPAD (RAC-

Eletrônica, BAR e TAC). 

9- RAE (Revista de Administração de 
Empresas) 

Esta revista é publicada pela Fundação Getúlio Vargas, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo e foi a primeira magazine científica 
brasileira nessa área, tendo sido lançada pela primeira vez em maio de 1961, 
com publicação ininterrupta. Além de um periódico pioneira, esta revista vem 
se consolidando como uma referência no meio acadêmico e científico, pois se 
destaca nos mais altos padrões de qualidade e rigor acadêmico. 

Ela sempre publica artigos inéditos, que são avaliados no sistema de 
classificação duplo-cega. Ela é considerada uma magazine generalista da área 
de Administração, sendo voltada para professores, pesquisadores e 
estudantes. 

A RAE também conta com um acervo disponível online para toda comunidade, 
com acesso gratuito pelo seu site. Sua periodicidade é bimestral. 

Já conhecia essas revistas? Quais você acompanha? Que tal deixar um 
comentário abaixo? Fico feliz com a sua contribuição e compartilhamento de 
experiências! 

http://www.fgv.br/rae
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Mário Mateus é Diretor da Matur Organização Contábil, Vice-Presidente do 
CRCMG, especialista em Estratégia e Inovação de Negócios pela Wharton 
University of Pennsylvania, e autor do livro “Os Sentidos do 
Empreendedorismo”. 

 


