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Introdução 

• Na pesquisa em foco utilizamos o Web 

Qualis de Periódicos da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) para selecionar 

as revistas de interesse na área de 

Administração. 



Web Qualis 

“Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela 

Capes para estratificação da qualidade da produção 

intelectual dos programas de pós-graduação. [...] A 

classificação de periódicos é realizada pelas áreas de 

avaliação e passa por processo anual de atualização. Esses 

veículos são enquadrados em estratos indicativos da 

qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - 

com peso zero”. (CAPES, 2012) Fonte: 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis


Metodologia 

• Selecionamos as revistas na área de administração que 
obtiveram no mínimo a avaliação “B3” no web qualis. 
Foram recuperadas um total de 16 revistas. 
 

• Feito o levantamento das revistas, iniciamos a seleção de 
artigos, nos números e volumes das revistas, que 
estivessem relacionados as seguintes temáticas: 

 

• Eficiência e eficácia nas organizações; 

• Métodos quantitativos na Gestão; 

• Métodos quantitativos em Recursos Humanos; 

• Planejamento, administração, avaliação. 



• Para efetivar a busca dessas temáticas utilizamos os 
seguinte recursos na ordem de prioridade a seguir: 

 

– Pesquisa por termos de maior repetição no texto 

completo do artigo; 

– Palavras-chave após o resumo; 

– Repetição de palavras no resumo; 

– Titulo; 

– Busca pelo SciELO para encontrar os artigos de maior 

relevância 

 



Observações importantes 

• É importante lembrar que nem todas as revistas tinhas mecanismos de 
recuperação que facilitassem a busca, tendo em vista que suas 
plataformas não são iguais. Por esse motivo, optamos por verificar 
artigo por artigo. Os termos utilizados foram:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• eficiência,  
• eficácia,  
• eficiência e eficácia,  
• eficiência nas organizações,  
• eficácia nas organizações, 
• eficiência e eficácia nas 

organizações,  
• métodos quantitativos,  
• gestão,  
• métodos quantitativos na 

gestão, 
 

• recursos humanos,  
• métodos quantitativos em 

recursos humanos,  
• planejamento,  
• planejamento na organização,  
• planejamento estratégico,  
• administração,  
• planejamento na administração,  
• avaliação,  
• avaliação na administração, 
• planejamento, administração e 

avaliação. 



• Selecionamos a seguinte quantidade de artigos 
por temática: 
 

20 – Eficiência e Eficácias nas Organizações 

23 – Métodos Quantitativos em Gestão 

59 – Métodos Quantitativos em Recursos  

  Humanos 

41 - Planejamento, administração e Avaliação  

  nas Organizações 



Bases de dados utilizadas 

• Portal de Periódicos da Capes 



SciELO 

 



Portal de Periódicos da UFPB 



PPGA/UFPB 



Endereços 

• SciELO 

http://www.scielo.org/php/index.php 

• Portal de Periódicos da Capes 
http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

• Portal de Periódicos UFPB 

http://periodicos.ufpb.br/ojs2/ 

• PPGA/UFPB - Periódicos 

http://www.ccsa.ufpb.br/ppga/2009/?secao=17
&categ=2 

http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/
http://www.ccsa.ufpb.br/ppga/2009/?secao=17&categ=2
http://www.ccsa.ufpb.br/ppga/2009/?secao=17&categ=2


Agradecemos pela atenção! 

Visite: 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti 


