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Saudações acadêmicas!
Esta é a primeira newsletter da ANPAD, um novo canal de 

comunicação da Associação com a comunidade acadêmica da 
área. Trata-se de um espaço de divulgação que busca conferir 
maior transparência às ações da nova Diretoria ao longo do 
triênio 2021-2023.

É uma premissa central da nossa atuação tornar a ANPAD 
um espaço dinâmico e permanente de colaboração e 
integração da comunidade acadêmica. Essa colaboração não 
precisa se materializar apenas em torno dos principais eventos 
da área. Enxergamos um potencial a ser explorado nos diversos 
recursos de conectividade com os quais aprendemos a lidar 
durante esta árdua pandemia. 

As primeiras semanas na gestão da ANPAD têm sido 
marcadas pela nossa familiarização com os procedimentos 
e as rotinas que caracterizam a gestão de uma Associação 
consolidada ao longo de várias décadas. Já participamos 
de longas reuniões e conversas com membros da nossa 
comunidade e potenciais parceiros nacionais e internacionais, 
bem como realizamos debates para elaboração dos projetos 
prioritários de nossa gestão e para definição das formas 
mais adequadas de sua implementação. Algumas ações 
importantes merecem destaque nessas primeiras semanas de 
gestão, conforme apontamos a seguir. 

A fim de conferir maior previsibilidade às ações dos nossos 
programas associados, já divulgamos o calendário anual do 
TESTE ANPAD. Antecipar a agenda do Teste propicia maior 
planejamento pelos programas associados que o usam como 
etapa de seus respectivos processos de admissão. Permite, 
ainda, que os inscritos acessem o Teste nas várias regiões 
do país, com menor custo, e se planejem para a inscrição 
nos programas de seu interesse. Considerando todas as 
transformações digitais e o impacto do uso de plataformas 
on-line na sociedade, antecipamo-nos e convertemos o TESTE 
ANPAD ON-LINE em nosso modo principal de aplicação do Teste. 
Os ganhos de escala, inclusão e celeridade no processamento 
são promissores. 

Paralelamente, já divulgamos o calendário e a forma 
de realização dos eventos principais da Associação ao 
longo de 2021. Como acontece em diversos eventos 
internacionais, antecipamos a modalidade on-line em razão 
do contexto prolongado da pandemia. Afinal, a ANPAD tem 
responsabilidades civis em qualquer dos seus eventos. Para 
garantirmos um evento de qualidade, iniciamos o planejamento 
do XLV Encontro da ANPAD na modalidade on-line. O mesmo 
ocorrerá para os eventos divisionais: XXXI Simpósio de Gestão 
da Inovação Tecnológica; VII Encontro de Ensino e Pesquisa em 
Administração e Contabilidade; e IX Encontro de da ANPAD. 

A nossa participação em vários eventos organizados pela 
IFSAM (International Federation of Scholarly Associations 
of Management) serviu como um espaço importante de 

benchmarking e troca de experiências entre associações com 
eventos de tamanho semelhante ao do Enanpad, como a 
Academy of Management, sediada nos Estados Unidos da 
América, e a European Academy of Management. Na ocasião, 
foram discutidos os benefícios e os desafios dos eventos 
on-line e da educação a distância, assim como pontos de 
aprendizagem e estratégias de melhoria futura. Temas que 
serão debatidos no futuro envolvem o impacto do contexto 
da pós-pandemia nos programas de pós-graduação. A parceria 
retomada com a IFSAM pode inserir a ANPAD num espaço 
internacional de colaboração. 

A colaboração com parceiros como a ANGRAD (Associação 
Nacional dos Cursos de Graduação em Administração) 
caminha para a consolidação de iniciativas que buscam facilitar 
que professores de graduação no país tenham acesso ao rico 
acervo de estudos de caso produzidos nos eventos da ANPAD. 
Estamos explorando potenciais parcerias também na área 
de internacionalização, buscando ofertar aos associados da 
ANPAD serviços que facilitem sua inserção em programas de 
doutorado e pós-doutorado no exterior. 

Durante as primeiras semanas de gestão, priorizamos 
também a elaboração de algumas iniciativas de comunicação 
para conferir visibilidade às nossas ações e readequar o uso 
de algumas mídias sociais. Como exemplo, acordamos com 
os coordenadores divisionais que utilizaremos o YouTube da 
ANPAD para divulgar à comunidades os eventos que cada área 
promover. Como verão em uma matéria na newsletter, nossa 
Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL) tem grande 
potencial de agregação de valor, e esse também foi um ponto 
de atenção; por isso, renovamos o contrato do fornecedor 
responsável pelos registros e geração do índice de citação 
dos periódicos. Sabemos que temos muito a avançar nessa 
questão, mas o que temos visto é promissor. 

Ainda, a ANPAD está em contínuo aprimoramento de sua 
organização. Um dos desafios antecipados, e em discussão, é 
a busca por aprimoramento da sua governança, o que inclui, 
dentre outros aspectos, a transparência e a capacidade da 
Associação de acompanhar a transformação digital em curso 
na sociedade. Voltaremos a esses pontos nas próximas edições.

Por fim, também se encontra em gestação um projeto 
maior de inclusão racial via capacitação para o TESTE ANPAD e 
outros produtos. A ideia é fomentar parcerias com instituições 
que se dedicam ao tema e aplicar recursos disponíveis na 
nossa comunidade acadêmica. A ANPAD pretende se tornar 
um polo de catalisação de estratégias de diversidade e 
inclusão, apoiando os programas associados na ampliação das 
estratégias nesse sentido e buscando induzir uma mudança 
qualitativa nos indicadores de diversidade do nosso campo. 

Essas são as primeiras ações nestes meses iniciais de gestão. 
Pretendemos usar este canal para manter toda a comunidade 
informada e participante da gestão da nossa ANPAD.

Mensagem da Diretora-Presidente da ANPAD: 
Gestão 2021-2023

Alketa Peci

https://www.youtube.com/channel/UCBXqeBJ2B5T5ctUqHrn6kpw
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No mês de Maio deste ano ocorrerão três eventos 
divisionais sob promoção da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Administração – ANPAD, em 
conjunto com a Divisão Acadêmica da área de cada evento. 
São eles: 

Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica (17 e 18 de 
maio de 2021);

Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração e 
Contabilidade – EnEPQ (20 e 21 de maio de 2021);

Encontro de Marketing da ANPAD – EMA (25 e 26 de maio 
de 2021).

Os eventos, a serem realizados no formato on-line, 
constituem um espaço de discussão de temas científicos no 
âmbito de cada Divisão. Para cada evento, foram publicadas 
Chamada de Trabalhos que tiveram como público-alvo 
pesquisadores e professores de quaisquer instituições 
do país e do exterior. O objetivo dos eventos é fomentar 
o desenvolvimento das áreas de estudos em Inovação, 
Tecnologia e Empreendedorismo (ITE), Ensino e Pesquisa 
em Administração e Contabilidade (EPQ) e Marketing 
(MKT). Considerando os diferentes subsistemas/dimensões 
de análise e observando, preferencialmente, os Temas de 
Interesse destacados, serão aceitos artigos teórico-empíricos, 
ensaios teóricos, artigos tecnológicos e, para o EnEPQ, casos 
para ensino.

Para a apresentação de trabalhos, deve-se consultar a 
página do evento no sítio eletrônico da ANPAD, a qual contém 
a Chamada de Trabalhos e todas as datas importantes. 
Algumas delas são:

08/03/2021 – Data limite para submissão de trabalhos, 
até 17h (horário de Brasília);

22/04/2021 – Data limite para inscrição de trabalhos 
selecionados.

Vale ressaltar que as datas estão sujeitas a alterações. 
Portanto, deve-se acompanhar a página do evento.

XXXI SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA
Coordenação e Comitê da Divisão Acadêmica responsável: 
ITE – Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo.

Coordenadora: Kadígia Faccin (Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, Programa de Pós-Graduação em Administração, 
Escola de Gestão e Negócios).

Membros do Comitê Científico:
Daiane Mulling Neutzling (Universidade de Fortaleza, 
Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas);

Marcelo Amaral (Universidade Federal Fluminense, Programa 
de Pós-Graduação em Administração, Mestrado Profissional 
em Administração);

Vânia Maria Jorge Nassif (Universidade Nove de Julho, 
Programa de Pós-Graduação em Administração, Mestrado e 
Doutorado Acadêmico).

VII ENCONTRO DE ENSINO E PESQUISA EM 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE – EnEPQ
Coordenação e Comitê da Divisão Acadêmica responsável: 
EPQ – Ensino e Pesquisa em Administração e 
Contabilidade.

Coordenador: Henrique Cesar Muzzio de Paiva Barroso 
(Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas, Departamento de Ciências Administrativas, 
Programa de Pós-Graduação em Administração).

Membros do Comitê Científico:
Beatriz Quiroz Villardi (Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de 
Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia);

Diógenes de Souza Bido (Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Programa de Pós-Graduação em Administração 
de Empresas);

Eduardo Paes Barreto Davel (Universidade Federal da Bahia, 
Núcleo de Pós-Graduação em Administração).

IX ENCONTRO DE MARKETING DA ANPAD – EMA
Coordenação e Comitê da Divisão Acadêmica responsável: 
MKT – Marketing.

Coordenador: Emílio José Montero Arruda Filho 
(Universidade da Amazônia, Programa de Pós-graduação 
em Administração).

Membros do Comitê Científico:
Delane Botelho (Fundação Getulio Vargas, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo);

Maribel Carvalho Suarez (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Instituto COPPEAD de Administração);

Valter Afonso Vieira (Universidade Estadual de Maringá, 
Programa de Pós-Graduação em Administração).

Conheça os Eventos Divisionais de 2021
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A ANPAD tem sob sua responsabilidade dois periódicos científicos de prestígio na área: a Revista de Administração 
Contemporânea – RAC (criada em 1997) e a Brazilian Administration Review – BAR (criada em 2004). Conforme disposto no 
Estatuto da ANPAD, os periódicos devem renovar sua editoria a cada três anos. Buscando a democratização do processo de escolha 
do(a) novo(a) editor(a)-chefe, a Diretoria de Comunicação e Publicações da Associação publicou editais para a seleção de novo(a) 
Editor(a)-chefe de cada periódico. 

Ambos os periódicos estão classificados como A2 no Qualis CAPES, são signatários do COPE – Committee on Publication Ethics 
e estão indexados em renomados órgãos indexadores e repositórios internacionais. Seguindo um rigoroso processo de avaliação 
cega por pares, são revistas comprometidas com o desenvolvimento de pesquisas científicas em Administração e abertas a diversas 
abordagens metodológicas e conceituais.

SOBRE A RAC
A RAC publica artigos de desenvolvimento teórico e trabalhos teórico-empíricos na área da Administração e das Ciências 
Contábeis. É alinhada com práticas de Ciência Aberta: dados, materiais e códigos abertos, além da disseminação de 
informações adicionais relativas ao processo editorial. Nos últimos anos, a RAC implementou políticas editoriais em prol 

da Ciência Aberta, como a divulgação de dados e materiais adjacentes às pesquisas publicadas; a revisão por pares aberta, em 
que convida os revisores a permitir que incluam sua identificação na versão final de todos os artigos publicados submetidos a revisão 
duplo-cega; e o compartilhamento de pareceres (Open Reports), em que convida todos os revisores a permitir o compartilhamento 
do conteúdo de seus pareceres avaliativos juntamente com o artigo publicado.

A RAC é o principal periódico acadêmico em seu campo, com contribuições de alta qualidade, revisadas por pares. Portanto, 
dedicamos especial atenção ao papel da RAC: ser uma fonte confiável de dados, informação e conhecimento. Por meio de seu escopo 
editorial, prioriza trabalhos que explorem temas relevantes para a sociedade. Para tanto, utiliza os temas destacados nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Trata-se de uma revista pluralista e heterodoxa na área de pesquisa em gestão de 
negócios, preocupada principalmente com questões relativas a vínculos entre estratégia e gestão competitiva. Também fornece 
resultados de pesquisas em sistemas e padrões, ferramentas de gerenciamento corporativo, organizações e gerenciamento, setores 
específicos da indústria, bem como respostas a questões contemporâneas, como desenvolvimento, resiliência das comunidades, 
desigualdade, consumo, tecnologia e mudanças climáticas.

SOBRE A BAR
Disponível nos principais indexadores, incluindo o Scopus, a BAR é um periódico científico que trata de negócios e 
administração pública. Sua missão é avançar o conhecimento acadêmico em teorias organizacionais e de gestão, de 
forma a auxiliar as empresas e a administração pública em todo o mundo por meio da divulgação global de estudos 

conceituais e empíricos desenvolvidos no Brasil e em outros países. As perspectivas teóricas e metodológicas são bem-vindas, desde 
que sejam perspicazes também para a prática. Os documentos da BAR não devem se concentrar em um determinado país/região e 
devem transmitir avanços teóricos, metodológicos e aplicados às fronteiras do conhecimento acadêmico em uma escala global. O 
escopo editorial da BAR não inclui casos de ensino ou material orientado para o profissional puramente aplicado. O público-alvo do 
periódico é a comunidade acadêmica global em todos os campos de interesses de negócios e administração pública.

Em cooperação com o movimento Ciência Aberta, a BAR adotou a divulgação da identidade dos revisores nos artigos 
publicados, mediante autorização prévia desses colaboradores. Recentemente, a BAR publicou o primeiro artigo de sua nova seção 
de documentos chamada “Thinking Outside the Box” (TOB). Trata-se de uma seção altamente seletiva, onde estudiosos renomados 
discutem ideias emergentes, controvérsias no campo, dados estatísticos da indústria e experiências práticas com teorias e modelos 
organizacionais em situações únicas. 

SAIBA MAIS E CANDIDATE-SE
Contamos com a colaboração da comunidade para a divulgação e participação do processo seletivo para novo(a) editor(a)-chefe 

da RAC ou da BAR. O mandato vigorará de 3 de maio de 2021 a 02 de maio de 2024. Basta acessar os editais dos processos seletivos, 
em que constam os requisitos para inscrição e mais detalhes da seleção. Clique no título de cada revista a seguir para acessar 
diretamente os editais da RAC e da BAR.

Divulgados os Editais para Novos Editores-chefes 
da RAC e BAR

http://www.anpad.org.br/diversos/2021/2021-Chamada-para-Editor-RAC-OF.pdf
http://www.anpad.org.br/diversos/2021/2021-Chamada-para-editor-BAR-OF.pdf
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Um dos grandes orgulhos de nossa associação é a base referenciada e indexador SPELL (Scientific Periodicals Electronic Library). 
Os mais novos não acompanharam, mas, desde 2011, temos envidado esforços e recursos para a construção do que se tornou 
uma referência para leitores, editores de revistas nacionais e autores que buscam conhecer as revistas da área no Brasil. Ao longo 
de dez anos de desenvolvimento e manutenção, foram mais de R$ 3 milhões investidos junto a desenvolvedores e prestadores de 
serviços, mas os benefícios são grandes e compensadores. 

Em breve palavras, a SPELL reúne as coleções de mais de 132 dentre as melhores revistas de Administração, Contabilidade e 
Turismo no Brasil. Algumas revistas têm coleções desde 1961 listadas na base, que conta com mais de 55.020 artigos cadastrados. 

Como um dos requisitos para o periódico ser listado na base é permitir consulta aberta (ou seja, sem custo para leitura on-line), 
todos os artigos estão disponíveis para acesso, o que representa uma ampla fonte de consulta para estudantes de graduação 
e pós-graduação em todo o Brasil e em países lusófonos. O valor agregado que pode ser extraído para o desenvolvimento da 
pesquisa na área ainda está a ser explorado.

A SPELL também ficou conhecida pela divulgação anual do Fator de Impacto das revistas, o qual mede o quanto os artigos 
de um periódico cadastrado na base são citados por artigos em outros periódicos que também fazem parte dela. Apesar de 
todas as críticas que os fatores de impacto vêm recebendo, sobretudo pelo uso indiscriminado na avaliação docente, trata-se de 
uma importante ferramenta para avaliação editorial das revistas. Somado com outros índices, o Fator de Impacto ajuda o editor e 
conselhos editoriais a planejarem o periódico.

Mas a SPELL pode ir além. A atual Diretoria está dando continuidade às melhorias que estavam em andamento e em breve 
convidará os associados para uma conversa sobre novos usos da base. Para começar a expansão da SPELL, nos últimos meses a 
ANPAD lançou pesquisa entre usuários da base para conhecer os usos mais frequentes e a percepção sobre a ferramenta. O estudo 
teve duas fases. A primeira foi exploratória e permitiu o desenvolvimento de um questionário para a segunda fase, quantitativa. 
O questionário, com 32 questões (tipo Likert de 11 pontos), cobriu temas como a familiaridade do usuário com a base, benefícios 
percebidos, uso do fator de impacto de periódicos pelos autores, expansão da base e eventuais críticas à ferramenta e ao seu uso 
continuado. 

Agradecemos aos membros da comunidade acadêmica que participaram da validação de conteúdo e da construção do 
instrumento de coleta de dados e que nos ajudaram a aprimorá-lo. O link do questionário foi enviado por e-mail para mais de 2,9 
mil Associados Individuais e ficou aberto para resposta entre 07 e 31 de dezembro de 2020.

Recebemos 231 respostas completas (6,1% de margem de erro, com intervalo de confiança de 95,0%). Nas tabelas a seguir (1 
a 6), mostramos os principais resultados, com os itens agrupados com base numa análise fatorial exploratória. Tendo em mente a 
escala (0 a 10), a Tabela 1, que trata da familiaridade do usuário com a base SPELL, aponta a necessidade de maior divulgação 
dos benefícios e usos da base.

Agregando Valor à SPELL

Tabela 1. Familiaridade do usuário com a base SPELL.

Familiaridade do usuário com a base SPELL

KMO = 70,5; p ≤ 0,01
Carga fatorial Média 

aritmética Desvio padrão
Alpha de Cronbach  = 0,820

É muito fácil aprender a usar a SPELL. 0,75 7,92 2,28

Eu  conheço todos os serviços e as funcionalidades da SPELL. 0,84 6,90 2,39

A divulgação da SPELL tem sido suficiente para os associados da ANPAD. 0,81 5,64 2,55

Nota. Os itens foram listados da maior média na resposta, para menor média. A tabela apresenta médias, desvios-padrão e as cargas fatoriais da análise fatorial exploratória para 
revelação do fator reflexivo. Para gerá-lo, utilizou-se o método de rotação ortogonal Varimax, que oferece maximização dos fatores com maior potencial de interpretabilidade.  
Fonte: dados da pesquisa. 

Em relação aos benefícios percebidos da SPELL (Tabela 2), destaca-se a gratuidade do serviço. O uso da SPELL é valorizado 
pelos usuários para fins de consultas, as quais, entretanto, ainda podem ser ampliadas. Na perspectiva do autor, a percepção de 
maior visibilidade do trabalho publicado nos periódicos da base é mediana. O mesmo acontece em relação à atividade docente 
desse autor, o que abre oportunidade para a ANPAD dialogar com docentes e indicar como o material ali listado pode ser usado. 
Uma das possíveis soluções seria a criação de listas temáticas ou reading lists com artigos da base para inclusão nos programas 
de disciplinas de graduação ou de pós-graduação.
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Tabela 2. Benefícios percebidos da SPELL.

Benefícios percebidos da SPELL

KMO = 94,8; p ≤ 0,01
Carga fatorial Média 

aritmética Desvio padrão
Alpha de Cronbach = 0,952

A gratuidade de acesso aos serviços da SPELL é muito relevante para minha atuação acadêmica. 0,81 9,01 2,04

Sinto confiança em realizar as minhas pesquisas na SPELL. 0,74 8,36 2,39

A SPELL é importante porque permite acesso irrestrito aos trabalhos acadêmicos disponíveis no 
seu repositório digital. 0,52 8,03 2,50

Os serviços da SPELL são importantes para minha atuação profissional. 0,77 7,73 2,78

Eu uso a SPELL principalmente para levantamentos bibliográficos. 0,82 7,63 2,99

Eu acho que a SPELL é muito útil para realizar as minhas atividades acadêmicas. 0,83 7,58 2,74

Eu acho que a SPELL permite que eu faça minhas pesquisas bibliográficas com mais qualidade. 0,84 7,47 2,83

Usar a SPELL faz com que eu melhore a forma como eu faço as minhas atividades acadêmicas de 
pesquisa. 0,85 7,36 2,71

Quando meus trabalhos estão na SPELL, eu tenho mais visibilidade como profissional. 0,75 7,52 2,57

A SPELL permite que eu faça as minhas atividades acadêmicas mais rapidamente. 0,79 7,23 2,74

A SPELL auxilia nas minhas atividades de ensino. 0,72 7,07 2,98

O sistema eletrônico da SPELL precisa ser aperfeiçoado, requisitando novos investimentos. 0,40 6,89 2,42

Eu uso a SPELL principalmente para consultar informações sobre citações de artigos, periódicos e 
autores de seu repositório digital. 0,61 6,57 3,03

Nota. Os itens foram listados da maior média na resposta, para menor média. A tabela apresenta médias, desvios-padrão e as cargas fatoriais da análise fatorial exploratória para 
revelação do fator reflexivo. Para gerá-lo, utilizou-se o método de rotação ortogonal Varimax, que oferece maximização dos fatores com maior potencial de interpretabilidade.  
Fonte: dados da pesquisa.

Tabela 3. Uso do fator de impacto de periódicos na SPELL pelos autores.

O uso do fator de impacto de periódicos na SPELL pelos autores

KMO = 64,5; p ≤ 0,01
Carga fatorial Média 

aritmética Desvio padrão
Alpha de Cronbach = 0,826

Eu consulto a SPELL para ver o impacto dos periódicos presentes nesta biblioteca digital. 0,77 6,18 3,22

Eu consulto a SPELL para ver o impacto dos autores que possuem trabalhos publicados em 
revistas presentes nesta biblioteca digital. 0,82 5,67 3,27

Na SPELL eu encontro trabalhos que eu não encontraria em outras bibliotecas ou bases de dados. 0,54 5,45 3,09

Nota. Os itens foram listados da maior média na resposta, para menor média. A tabela apresenta médias, desvios-padrão e as cargas fatoriais da análise fatorial exploratória para 
revelação do fator reflexivo. Para gerá-lo, utilizou-se o método de rotação ortogonal Varimax, que oferece maximização dos fatores com maior potencial de interpretabilidade. 
Fonte: dados da pesquisa.

Já em relação ao uso do fator de impacto de periódicos na SPELL pelos autores (Tabela 3), parece que essa não é a principal 
preocupação entre os respondentes. Em parte, o resultado é explicado pelas respostas de alunos de pós-graduação e graduação 
(37,2% da amostra), haja vista que não faz parte da atual motivação de suas carreiras seguir o fator de impacto dos periódicos. Todavia, 
quando se vai além da tabela e se observa o perfil de pesquisadores/professores e membros de equipe editorial (62,8% da amostra), as 
médias de uso são mais altas, refletindo que esse público acompanha com maior proximidade o desempenho dos periódicos na base. 
É uma de nossas prioridades conferir maior transparência às métricas dos periódicos da SPELL e propor a criação de novas métricas.

E o que os usuários pensam sobre a expansão da SPELL? Entre os respondentes existe alguma expectativa de que a base 
poderia crescer com a entrada de outros periódicos, incluindo outras áreas de conhecimento (Tabela 4). Uma questão que estamos 
contemplando toda vez que temos contato com a base é que sua maior virtude e vocação são para o público nacional, dado que 
é composta de coleções essencialmente em português, com periódicos cujas políticas editoriais estão voltadas para o público 
nacional. Trata-se de um aspecto que não a torna menos importante – pelo contrário: a SPELL ocupa um espaço que outras bases 
referenciadas, como a Scopus e a Web of Science, não alcançam e não conseguirão alcançar. Assim, gera um índice de impacto de 
revistas e artigos nacionais que de outra forma estariam totalmente excluídos da atenção do leitor nacional. A SPELL é uma janela 
necessária que congrega a publicação nacional na área. Dissemina conhecimento com rigor científico nacionalmente, e talvez essa 
seja sua maior missão e virtude. Contudo, a internacionalização da produção nacional é uma discussão que gostaríamos de ampliar 
com a comunidade de associados.



6
Jan./Mar. 2021

Tabela 4. Expansão da base SPELL.

Expansão da base SPELL

KMO = 66,4; p ≤ 0,01
Carga fatorial Média 

aritmética Desvio padrão
Alpha de Cronbach = 0,742

Eu acho que periódicos científicos de outros países de língua portuguesa ou espanhola se 
interessariam em integrar a SPELL. 0,69 7,83 2,36

Além da Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, eu acho que outras 
áreas de conhecimento se interessariam em integrar a SPELL. 0,68 7,43 2,53

A SPELL contribui para a internacionalização dos trabalhos acadêmicos de seu repositório digital. 0,68 5,83 2,80

A busca de trabalhos disponíveis na SPELL envolve outras áreas de conhecimento para além da 
Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. 0,77 5,74 3,14

Nota. Os itens foram listados da maior média na resposta, para menor média. A tabela apresenta médias, desvios-padrão e as cargas fatoriais da análise fatorial exploratória para 
revelação do fator reflexivo. Para gerá-lo, utilizou-se o método de rotação ortogonal Varimax, que oferece maximização dos fatores com maior potencial de interpretabilidade.  
Fonte: dados da pesquisa.

Tabela 5. Críticas em relação à SPELL.

Críticas sobre a SPELL

KMO = 79,2; p ≤ 0,01
Carga fatorial Média 

aritmética Desvio padrão
Alpha de Cronbach = 0,866

Usando a SPELL corro o risco de não conseguir acessar todas as informações de que preciso para 
realizar as minhas atividades acadêmicas. 0,64 4,81 3,00

A SPELL não disponibiliza todas as informações necessárias para eu realizar as minhas atividades 
acadêmicas. 0,76 4,06 2,96

A SPELL não atende as minhas necessidades de informações acadêmico-científicas. 0,76 3,60 2,93

Quando eu estou usando a SPELL, existe grande possibilidade de ela não funcionar bem. 0,76 2,74 2,63

A minha rede de relacionamentos no meio acadêmico desaprova que eu use a SPELL. 0,76 1,87 2,74

Acho que usar a SPELL piora a imagem que o meio acadêmico têm sobre mim. 0,79 1,66 2,54

Nota. Os itens foram listados da maior média na resposta, para menor média. A tabela apresenta médias, desvios-padrão e as cargas fatoriais da análise fatorial exploratória para 
revelação do fator reflexivo. Para gerá-lo, utilizou-se o método de rotação ortogonal Varimax, que oferece maximização dos fatores com maior potencial de interpretabilidade.  
Fonte: dados da pesquisa.

Quais os principais pontos de crítica em relação à SPELL? Como boa notícia, as críticas são de certa forma amenas. Porém, são 
curiosas as seguintes percepções: “corro o risco de não acessar todas as informações de que preciso para realizar as minhas atividades 
acadêmicas” e “não disponibiliza todas as informações necessárias para eu realizar as minhas atividades acadêmicas”. Essa evidência 
reforça uma das mais frequentes consultas feitas por usuários via e-mail: “como faço para publicar [meu artigo] na SPELL?”. São 
questões que podem ser trabalhadas mediante uma melhor comunicação aos usuários.

Tabela 6. Uso continuado da SPELL.

Uso continuado da SPELL

KMO = 75,9; p ≤ 0,01
Carga fatorial Média 

aritmética Desvio padrão
Alpha de Cronbach = 0,976

Eu planejo continuar utilizando a SPELL. 0,95 8,27 2,56

Eu recomendaria a SPELL para outros acadêmicos. 0,93 8,44 2,52

Eu pretendo continuar usando a SPELL frequentemente. 0,93 8,14 2,68

Nota. Fonte: dados da pesquisa. Os itens foram listados da maior média na resposta, para menor média. A tabela apresenta médias, desvios-padrão e as cargas fatoriais da 
análise fatorial exploratória para revelação do fator reflexivo. Para gerá-lo, utilizou-se o método de rotação ortogonal Varimax, que oferece maximização dos fatores com maior 
potencial de interpretabilidade. 

Por fim, para agregarmos valor e aumentarmos o uso continuado da SPELL (Tabela 6) consideramos que temos de explorar 
novas oportunidades de uso. A base referenciada em si e as métricas dedicadas às revistas nacionais (as quais, se não fosse a 
SPELL, não teriam chance de terem seu impacto medido) são uma grande contribuição ao campo como um todo. Contudo, aqui 
devemos buscar agregar valor aos diversos tipos de usuários. Leitores, autores, docentes e editores de revistas, para citar alguns, 
têm necessidades diferentes. Docentes podem usar o material na base com uma curadoria por temática para indicarem em suas 
disciplinas de graduação e pós-graduação. Autores podem encontrar comunidades trabalhando no mesmo tema e construir 
network, identificar membros potenciais de bancas e solicitar feedbacks a autores que lidam com o mesmo tema. Editores podem 
usar muita informação ali presente de forma estratégica para a gestão editorial. Os usos são muitos, e a ANPAD pode conjuntamente 
extrair mais valor dessa grande iniciativa.



7
Jan./Mar. 2021

Neste ano de 2021, foram agendadas quatro edições do Teste ANPAD (Orientações Acadêmica e Profissional).

Devido à pandemia do novo coronavírus, as duas últimas edições de 2020 foram realizadas na modalidade on-line. No entanto, 
é necessário acompanhar, no sítio eletrônico do Teste ANPAD, os editais de cada edição para verificar detalhes sobre a forma 
de realização e as datas importantes de cada edição. 

Confira abaixo as datas de realização das edições do Teste ANPAD neste ano:

Edição de Fevereiro: 28 de fevereiro de 2021;

Edição de Junho: 27 de junho de 2021;

Edição de Setembro: 26 de setembro de 2021;

Edição de Novembro: 28 de novembro de 2021.

Obs.: Programação sujeita a alterações. Acompanhe o sítio eletrônico do Teste ANPAD.

Datas Importantes: 
Teste ANPAD, EnANPAD, Assembleias e Reuniões

        TESTE ANPAD: PRÓXIMAS EDIÇÕES

        ASSEMBLEIAS E REUNIÕES DE COORDENADORES

Próximas datas de interação entre membros e representantes:

08/04/2021 – Reunião com os Associados Membros Efetivos

22/06/2021 – 114ª Assembleia Geral Ordinária;

Mensalmente – As reuniões entre a Diretoria e os Coordenadores de Divisão são realizadas mensalmente, na primeira quinta-
feira de cada mês. O acompanhamento é restrito aos participantes.

Vale ressaltar que a programação está sujeita a alterações; logo, recomendam-se o acesso periódico ao sítio eletrônico e/ou 
consultas aos responsáveis.

O XLV Encontro da ANPAD e suas oficinas serão realizados na modalidade on-line. Neste ano, o evento trará algumas novidades 
no formato das apresentações para se adequar a essa forma de interação, segundo as melhores práticas experimentadas 
internacionalmente em eventos desse porte. 

Além da programação tradicional, o EnANPAD 2021 será precedido por Oficinas de Desenvolvimento Profissional. As Oficinas 
envolvem uma série de eventos, como o consórcio doutoral, o Paper Development Workshop (PDW), placement, cursos e 
técnicas específicas.

29 e 30 de setembro de 2021 – Oficinas de Desenvolvimento Profissional

04 a 08 de outubro de 2021 – EnANPAD 2021.

        XLV ENCONTRO DA ANPAD (EnANPAD 2021)
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