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Normas para Apresentação de Originais 
 
 

A extensão total do trabalho não poderá exceder a 30 páginas, em espaço duplo, incluindo 

quadros, gráficos, notas de rodapé e referências bibliográficas. As seções do trabalho deverão ser 

numeradas consecutivamente, a partir da introdução. As subdivisões das seções receberão a 

numeração 1.1, 1.2 etc.. 

 

Com a finalidade de garantir o anonimato do trabalho, o nome do autor, seu endereço 

eletrônico e sua qualificação profissional, aparecerão, exclusivamente, na primeira página. A 

segunda página incluirá o título do trabalho, um resumo (de não mais de 100 palavras) e três 

palavras-chave, em castelhano e em inglês. 

 

As notas de rodapé serão numeradas sequencialmente de forma subscrita. Deverão ser 

inseridas na página correspondente, em espaço simples. Os agradecimentos, se houver, deverão ser 

inseridos na primeira página com (*) asterisco. 

 

Os quadros e gráficos,  que serão inseridos no texto serão numerados consecutivamente e 

deverão conter título e fonte. Da mesma maneira as expressões matemáticas serão numeradas de 

forma correlata, com o número entre parênteses, situado à direita da página. 

 

As referências serão apresentadas ao final do artigo, abaixo da seção Referências 

Bibliográficas. No texto, estas referências serão citadas de forma abreviada, com o sobrenome do 

autor e ano de publicação. Caso haja várias citações do mesmo autor, devem ser numeradas 

consecutivamente e acrescidas das letras a, b etc.. 

 

Os apêndices, se houver, serão introduzidos com a letra A seguida, consecutivamente de um 

número (A.1, A.2 etc). 

 

Normas de Remessa 

 

 Os trabalhos remetidos para La Revista Española de Investigación de Marketing ESIC não 

podem ter sido publicados e nem estar em processo de revisão de outra publicação. Os originais 

poderão ser remetidos tanto em espanhol quanto em inglês. 

 

 A remessa do trabalho se realizará via correio eletrônico para o endereço: reim@eco.uva.es. 

A remessa deverá ser feita em arquivo no formato Word. 

 

 A Revista Española de Investigación de Marketing ESIC emprega, para a aceitação dos 

originais, o sistema de dupla avaliação anônima. O processo de avaliação se dá em, no máximo, três 

meses, a contar da recepção do material até o momento em que o autor recebe a primeira resposta. 
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