CHAMADA DE TRABALHOS

WORKSHOP RAE – ORGANIZAÇÕES E INOVAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
NOVOS MODELOS E PROPOSIÇÕES
PRAZO PARA SUBMISSÕES DAS PROPOSTAS: 30.05.2009

Comissão organizadora:
Flávio Carvalho de Vasconcelos (FGV-EAESP), José Carlos Barbieri (FGV-EAESP),
Isabella Freitas Gouveia de Vasconcelos (FEI-SP) e Tales Andreassi (FGV-EAESP)

APRESENTAÇÃO
Com o propósito de aumentar ainda mais a qualidade e a
interrelação dos artigos publicados, a RAE-revista de administração de empresas inicia um novo formato de submissão
e seleção de trabalhos: o Workshop RAE. A partir de uma
chamada de trabalhos para um tema específico, o modelo
Workshop RAE propõe a realização de um workshop de um
dia na FGV-EAESP, a partir de artigos selecionados por um
Comitê Científico. Os melhores artigos apresentados no
Workshop RAE e que guardem uma interrelação entre si, de
modo a explorarem as diversas facetas que o tema permite,
serão, após passarem por um processo de aperfeiçoamento,
encaminhados para publicação na RAE, em edição que irá
contemplar um fórum temático.
O primeiro Workshop RAE se intitula Organizações e
Inovação Socioambiental: Novos Modelos e Proposições.
Inovação e sustentabilidade são temas presentes na lista
de preocupações das organizações empresariais e de suas
entidades representativas, dos governos, das organizações
da sociedade civil e cada vez mais do público em geral. No
entanto, faltam definições e teorias que tentem conciliar
organização, estratégia e inovação socioambiental.
O Workshop RAE será realizado no mês de agosto de 2009
com a apresentação dos artigos aprovados pelo Comitê
Científico constituído por professores doutores especialistas
nas diferentes áreas de gestão e comprometidos com a
busca de uma nova relação da empresa com a sociedade
e o meio ambiente.
INDICAÇÕES DE TEMAS E TÓPICOS
Os trabalhos enviados poderão ser norteados pelos seguintes temas e tópicos:
• estratégia empresarial e responsabilidade socioambiental
• novos modelos organizacionais para a inovação com
responsabilidade social e ambiental
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• novas abordagens teóricas para o estudo da inovação
com responsabilidade social e ambiental
• o modelo da organização inovadora sustentável e
suas interfaces com a teoria organizacional (teoria
neoinstitucional, teoria de redes etc.)
• a responsabilidade social e ambiental orientada às
micro e pequenas empresas
• sustentabilidade e inovação ao longo da cadeia de
suprimento

PROGRAMAÇÃO
Submissão de propostas (mínimo de 800 palavras, máximo
de 1.200) para o Workshop: 30.05.2009.
Divulgação dos resultados da seleção das propostas:
30.06.2009.
Data limite para a submissão do trabalho completo para
o Workshop: 30.07.2009.
Divulgação dos resultados dos trabalhos completos a serem
apresentados no Workshop: 15.08.2009.

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO
Serão aceitos artigos que sejam resultado de pesquisas empíricas e de estudos teóricos compatíveis com
o escopo deste Workshop. Todos os trabalhos devem
ser preparados de acordo com a linha editorial da RAE,
disponível no site www.rae.com.br, em “Espaço do autor”. A submissão deve ser feita pelo Sistema de Gestão
de Publicações, pelo site www8.fgv.br/rae. Em caso
de dúvidas, sugerimos que se entre em contato com
a professora Isabella Freitas Gouveia de Vasconcelos
(ivasconcelos@yahoo.com).
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