53ª ASSEMBLÉIA ANUAL CLADEA 2018
Inovação e conhecimento, base de produtividade e prosperidade dos países
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Instituição Anfitriã: Escola de Administração de Empresas (EAE) do Instituto Tecnológico da Costa
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Prazo limite para envio dos trabalhos: 30 de mayo, 2018

CALL FOR PAPERS
A prosperidade é uma questão aspirada pelas sociedades de todo o mundo. Nós entendemos que
ela engloba mais do que o simples crescimento econômico, sendo um conceito holístico que
incorpora elementos econômicos, sociais, ambientais e éticos.
A produtividade está intimamente relacionada com a prosperidade, pois impulsiona a
competitividade das nações e das empresas. Em geral, os países latino-americanos enfrentam
desafios importantes em termos de produtividade, mostrando grandes diferenças em relação aos
países líderes na matéria em nível global (CEPAL 2008). Os países mais competitivos e, portanto,
mais produtivos são aqueles que conseguem capitalizar um melhor uso da inovação e do
conhecimento (Schwab, 2015).
A economia atual caracteriza-se pelo uso intensivo da inovação e do conhecimento como
mecanismos para obter vantagens competitivas sustentáveis. Nesta questão, a América Latina tem
significativas oportunidades, mas também enfrenta grandes desafios (Ketelhohn e Ogliastri, 2012).
É por isso que, no CLADEA 2018, nós propusemos abordar esta problemática e responder a
perguntas como:





Que tipo de prosperidade nós, os latino-americanos, desejamos?
Quais são as limitações que enfrentamos para alcançar a prosperidade?
Quais os principais desafios para sermos mais produtivos?
A inovação e o conhecimento são, realmente, meios para que a América Latina
alcance a prosperidade?

Esperamos que essas e outras questões sejam abordadas nas diferentes áreas temáticas deste
Congresso listadas a seguir. Incentivamos os autores a enviar seus trabalhos e aproveitar as
oportunidades de publicação que o CLADEA disponibiliza. Acentua-se, nesta ocasião, que o Comitê
Acadêmico do CLADEA já estabeleceu parcerias com um conjunto significativo de Journals de alto

impacto, indexados em bases de dados como SSCI/ JCR/ Web of Science, Scopus, SciELO, Latindex
e Redalyc, que estão interessados em receber produtos de pesquisas de autores latinoamericanos. Os editores dessas revistas poderão oferecer uma oportunidade de fast track para
avaliação dos melhores trabalhos em todas as distintas áreas temáticas do evento.
o

Os seguintes periódicos manifestaram apoio ao CLADEA:
 Journal of Business Research, JBR
 Technology Analysis and Strategic Management, TASM
 Journal of Economic, Finance and Administration, JEFAS
 Brazilian Administration Review, BAR
 Revista Brasileira de Gestão de Negócios, RBGN
 Revista de Administração de Empresas, RAE
 Revista de Administração, RAUSP
 Revista de Contabilidade & Finanças (USP), RC&F
 Revista Gestão & Tecnologia, G&T
 Revista Ibero-Americana de Estrategia, RIAE
 Estudios Gerenciales – Journal of Management and Economics for Iberoamerica
 Revista Tec, TEC de Costa Rica
 Será proposta uma seção especial no Journal of Knowledge Management, JKM,
dedicada ao tema central do congresso.
 Além disso, será proposto um simpósio na prestigiosa revista Academy of
Management Perspectives, AMP (patrocinada pela Academy of Management,
USA)
 Finalmente, uma atração especial do Congresso CLADEA consiste em uma edição
especial da revista ACADEMIA, ranqueada no ISI e patrocinada pelo CLADEA,
inteiramente dedicada à publicação dos artigos premiados no Congresso.

o

Os melhores Casos de Estudo de Caso serão incluídos na Coleção CLADEA-BALAS, editada
pela Harvard Business Publishing.
O CLADEA em parceria com a Emerald oferece um premio em dinheiro (USD 2,500)
denominado “Emerald/CLADEA Latin American Management Research Fund Award” para
financiar o projeto de pesquisa vencedor do Congresso.

o

Os tracks* (áreas temáticas) do Congreso CLADEA 2018 são:
1. Economia, Finanças e Contabilidade
2. Liderança e Gestão de Recursos Humanos. Gênero e administração
3. Ética, Responsabilidade Social e Sustentabilidade
4. Empreendedorismo e PMEs
5. Gestão de Operações e TI

6. Marketing
7. Administração Geral e Estratégia
8. Gestão do Conhecimento e da Inovação
9. Novas perspectivas de gestão e ensino em escolas de negócios
10. O impacto do setor financeiro sobre a produtividade das empresas
11. Casos de Ensino
* As pesquisas em andamento podem ser enviadas no Poster Session. Devem ser apresentadas em
no máximo 5 páginas, descrevendo a problemática a que o(s) autor(es) se propõe(m) a investigar,
o estado da arte ou fundamentação teórica em torno do problema em escrutínio e o tipo de apoio
que o(s) autor(es) precisa(m) para concluir a pesquisa.
Datas Importantes
Prazo limite prorrogado para recepção de artigos
30 de mayo, 2018
Notificação dos resultados
15 de junho, 2018
Inscrições iniciais
31 de julho, 2018
Inscrições tardias
31 de agosto, 2018
Assembleia Anual do CLADEA
7, 8 e 9 de outubro, 2018
INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO
Os trabalhos podem ser apresentados em espanhol, inglês ou português. Para a apresentação do
texto e referências bibliográficas, incluindo as citações, eles devem obedecer às normas da APA American Psychological Association (6ª edição). Os trabalhos serão avaliados por especialistas nas
deferentes áreas temáticas, mediante um processo de “blind review”.
Os trabalhos devem obedecer ao seguinte formato:
Formato PDF
Fontes Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1.5, com margens de 1
polegada.
Tamanho do papel A4.
Títulos centralizados em negrito
Legendas em negrito, com espaço único e devendo estar alinhadas à margem esquerda.
Especificações adicionais:
1. Os artigos não devem incluir os nomes do(s) autor(es)
2. Eles devem ter as seguintes seções:
a. Resumo (Abstract) com um máximo de 300 palavras
b. Incluir de 3 a 5 Palavras-chave (Keywords)
c. Texto principal (introdução, revisão da literatura, objetivos, metodologia, resultados,
discussão e conclusões)

3. Não há um limite de páginas, mas deve-se observar um mínimo de 4,000 palavras e um
máximo de 8,000 palavras, incluindo ilustrações, bibliografias e notas.
4. Os casos de Ensino e Poster Session precisam consultar informações adicionais no site
(https://www.cladea.org/en/events/assembly/2018/call-for-papers/).
Pelo menos um (a) dos autores de cada documento aceito deve se registrar para participar da
Reunião Anual do CLADEA 2018 e pagar a taxa de inscrição correspondente, devendo apresentar o
documento pessoalmente para que o mesmo possa ser incluido nos Anais do Congresso.
Atenciosamente,

Sede executiva CLADEA

