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Instruções para os Autores 
. 

 

A Revista  ESIC Market publica artigos que trazem como resultado  o fruto de investigações 

rigorosas, de alta qualidade, que se destacam e contribuem substancialmente em seu campo de 

estudo. Além disso, esta publicação incentiva e apoia a geração de novas ideias e linhas de 

pesquisas. 

 

Regras para envio de artigos 

  

 Os autores devem remeter eletronicamente seu artigo ao editor da publicação, Professor Dr. 

José Maria Cubillo, no seguinte endereço: esicmarket@esic.es. O material deve ter entre 6000 a 

8000 palavras (excluindo gráficos e bibliografias). O original poderá ser enviado para revisão 

em inglês ou espanhol indistintamente. Uma vez que o material tenha sido revisado, e caso o 

artigo seja aprovado para publicação, os autores deverão enviar a tradução correspondente. 

 O envio do material implica no reconhecimento, pelos autores, de que o conteúdo é original 

e inédito, assim como a declaração deve conter as autorizações pertinentes. Também incluem a 

aceitação, por  parte dos  autores, das alterações, se houver,  pela Equipe Editorial. 

  

 O autor deve enviar dois arquivos: 

1. A página de título 

2. O artigo: Não deve conter informações que possam identificar os autores. 

  

Página de título 

  Este arquivo terá uma só página, com as seguintes informações: Título do artigo;  nome dos 

autores, assim como sua qualificação (cargo, instituição, endereço postal, número de telefone e 

endereço eletrônico), indicação do autor de correspondência; reconhecimentos; eventual fonte de 

financiamento do projeto; indicação da apresentação prévia do trabalho em congressos ou eventos 

(se aplicável)., 

 

 

Texto 

O arquivo com o artigo deverá ser no formato de Microsoft Word A4, espaçamento duplo, 

com letra tipo Times New Roman 12. A primeira página conterá as seguintes informações: 

1. Título completo (não superior a 25 palavras) 

2. Resumo 

3. Palavras-chave 

4. Códigos JEL (Journal of Economic Literature) 

 

Resumo e palavras chave 

  

O resumo não deverá exceder a 180 (cento e oitenta) palavras e descreverá, de forma 

concisa, o objetivo da investigação, a metodologia empregada, os resultados de maior destaque e as 

principais conclusões. Além disso, aspectos inovadores e importantes do trabalho deverão ser 

enfatizados. A lista de palavras-chave não deverá exceder de 5 (cinco) e deverão ser incluídos os 

códigos correspondentes ao Sistema de Classificação JEL (www.aeaweb.org / jel / jel_ 

class_system.php). 

 

Bibliografía 

  

  Utilizar-se-á o sistema da American Psychological Association. As citações bibliográficas 

incluídas no texto deverão estar entre parênteses, indicando o sobrenome do autor, seguido do ano: 

http://www.esic.br/
mailto:esicmarket@esic.es
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(Sheth, 2011). As citações de artigos dos mesmos autores e mesmo ano, se diferenciarão, no texto e 

na lista de referências, através de letras a, b, c etc. acrescentadas depois do ano (Sheth, 2012a). No 

caso em que o número de autores da mesma publicação for superior a 3 (três), a referência no texto 

será feita com a citação do sobrenome do primeiro autor, seguido de et al.: (Srivastava et al, 2012); 

Contudo,  na lista de referências devem aparecer todos os autores. As Referências seguirão a ordem 

alfabética ao final do trabalho e, em ordem cronológica, no caso de vários trabalhos de um mesmo 

autor, seguindo o seguinte exemplo: 

 

Artigos: 

 
Morris, S.S. and Snell, S.A., 2011, “Intellectual capital configurations and organiza-tional capability: An empirical 

examination of human resource subunits in the mul-tinational enterprise”. Journal of International Business Studies, Vol. 42, 

Issue 6, pp. 805-827. 

 

Livros: 

 
Jeffrey, J., Olk, P. and Arino, A., 2011, Entrepreneurial Alliances. Prentice Hall. 224 pp. 

 

Documento de Internet: 

 
Joy, K. and Zimakas, A. The measure of a brand: The online challenge. [citado 28 de julio 2011]. 

http://www.bpcouncil.com/var/10/3143-The%20Measure%20of% 20a%20Brand.pdf 

 

Capítulos de Livros: 

 
Hackman, J.R. and Waltn, R.E., 1986, “Leading groups in organizations”. En Goodman, P.S. (ed.), Designing effective work 

groups. Jossey-Bass, pp. 72-119. 

 

Tabelas e Figuras 

 

 As tabelas e figuras serão numeradas, seguindo a ordem de apresentação no texto: Tabela 1, 

Figura 1; e serão identificadas com um cabeçalho descritivo. Devem ser apresentadas juntas ao final 

do texto, com a indicação da parte onde elas deverão ser incluídas: [Inserir Figura 1].  

 As Tabelas devem seguir a forma de estilo indicada no tópico “Instruções para Autores” em 

www.esic.edu/esicmarket 

 

Provas 

 

As provas serão remetidas ao autor, que deverá devolvê-las em um prazo não superior a 3 (três) 

dias, a partir da sua recepção. A não devolução pode sugerir que a publicação do trabalho pode ser 

feita sem alterações do autor. Não serão aceitas alterações no texto original enviado.  

 

Copyright 

 

É uma condição de publicação que os autores cedam os direitos autorais, incluindo os resumos, à 

ESIC Editorial, a fim de assegurar a proteção completa do copyright, assim como a divulgação do 

artigo através de qualquer meio. 

 

Processo de revisão 

Os documentos são numerados com um código de identificação que garante o anonimato 

durante o processo editorial. Este número é utilizado para a identificação do artigo nas 

comunicações dos revisores e autores. O editor poderá rejeitar o texto, se considerar que o mesmo 

não cumpre os critérios editoriais. Todos os artigos admitidos no processo editorial são submetidos 

a um processo de dupla revisão anônima, realizada por dois especialistas na área. O processo de 

revisão dura de  6(seis) e 8(oito) semanas. Os comentários dos revisores serão enviados aos autores, 

http://www.esic.br/
http://www.esic.edu/esicmarket
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que na sequência, farão as alterações solicitadas e reenviarão o texto dentro do prazo máximo de  4 

(quatro) semanas. A segunda revisão demora cerca de 2(duas)semanas. 

 

Responsabilidades Éticas 

 

É a responsabilidade e dever de Esic Market lembrar seus colaboradores o seguinte: 

 

• Para publicar é necessário que se tenha a permissão da instituição que financiou a 

pesquisa.  

 

• A revista não aceita  material publicado anteriormente. Os autores são responsáveis pela 

obtenção da permissão apropriada para reproduzir parcialmente material (texto, tabelas 

ou figuras) de outras publicações e citar sua origem corretamente. A permissão deve ser 

solicitada tanto do autor como do editor do material. 

 

Conflito de Interesses 

 

 A Revista espera que os autores declarem qualquer associação comercial que possa gerar 

conflito de interesses em relação ao artigo remetido. 

 

Autoria 

 

 Na lista de autores devem figurar, unicamente, aquelas pessoas que tenham contribuído 

intelectualmente no desenvolvimento do trabalho. Ter ajudado na coleta de dados, ou ter 

participado em alguma atividade técnica não são critérios suficientes para mérito como autor. Em 

geral, para ser considerado autor, os seguintes requisitos devem ser cumpridos: 

1. Ter participado da concepção e realização do trabalho que resultou no artigo em questão. 

2. Ter participado da redação do texto e das possíveis revisões do mesmo. 

3. Ter aprovado a versão que finalmente será publicada. 

 

 A Revista não se responsabiliza por eventuais litígios decorrentes da autoria dos trabalhos 

publicados na Revista. 
 

http://www.esic.br/

