
 

 

 

XXV REUNIÓN RED 
PYMES MERCOSUR 

 

19 e 20 de novembro de 2020 - Modo Virtual 

 
“25 ANOS DE RED PYMES: REDES E CONHECIMENTOS QUE PROMOVEM A INOVAÇÃO E 

O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E SOCIAL" 

  
 

Convocatória para apresentação de resumos 

  

 

O objetivo central da Reunião Anual da Rede Mercosul PyMEs é estimular e promover um espaço de 

intercâmbio, debate, informação e construção do conhecimento na área da Administração, Economia e 

demais ciências sociais interessadas na problemática dos sistemas econômicos. Um papel central que 

desempenhamos como acadêmicos é a criação de conhecimento. Mas, além disso, é essencial que os 

resultados das investigações cheguem àqueles que consideram sua aplicação útil. Neste sentido, o 

âmbito do Encontro tem sido tradicionalmente uma grande oportunidade para que acadêmicos, 

empresários, formuladores de políticas, agentes de apoio e demais atores do ecossistema empresarial 

se reúnam e reflitam sobre experiências compartilhadas. Por este motivo, convocamos a apresentação 

de trabalhos de investigação e experiências que contribuam para dar respostas aos problemas 

específicos das PME e gerar propostas que levem a potenciar o seu desenvolvimento, tendo em conta o 

quadro de crise que a maioria das empresas atravessa a pandemia causou COVID 19. 

 

Esta será a 25ª edição da Reunião Anual. Devido à situação mundial que estamos passando, decidiu-se 

fazê-lo virtualmente. Nesta ocasião, como nos anos anteriores, você terá uma agenda completa que 

inclui: 

 

• Oradores acadêmicos de nível mundial e especialistas de diferentes áreas de atividade 

empresarial. 

 

• Apresentações de trabalhos de investigação, discussões teórico-metodológicas e experiências 

apresentadas por eixos temáticos. 
 

1. DATAS IMPORTANTES  



 

 

 

Sábado 1 de agosto de 2020: abertura do sistema de envio de resumos de trabalhos de pesquisa e 

experiências através do site da Rede PyMEs Mercosul  (www.redpymes.org.ar). 
 

Segunda-feira, 21 de setembro 2020: prazo para envio de resumos de trabalhos de pesquisa e 

experiências através do site da Red PyMEs Mercosul (www.redpymes.org.ar) 
 

Sexta-feira, 23 de outubro de 2020: prazo para notificação de aceitação de resumos de trabalhos de 

pesquisa e experiências. 

 
 

2.  EIXOS TEMÁTICOS   

 

AXIS 1: Setores, Redes, Cadeias Produtivas e Cluster de Empresas. 

 

Neste eixo temático, espera-se ter trabalhos que enfoquem políticas, estratégias e / ou experiências de 

articulação produtiva baseadas na cooperação empresarial e na colaboração institucional como forma 

de melhorar o desempenho competitivo de PMEs, setores ou regiões e criar um ambiente empresarial 

dinâmico e inovador. Alguns tópicos de interesse relacionados a este eixo são: 

 

  Entorno institucional e competitividade das PME. 

 

 Criação, desenvolvimento e gestão de clusters e / ou redes de negócios. 

 

 Cadeias produtivas e inserção de PMEs nas cadeias globais de valor. 

 

 Cooperação e redes para inovação e aprendizagem nas PME. 

 

 Desenvolvimento regional e setorial. 

 

 O problema do emprego nas PME regionais. 

 

 Articulação público-privado. 

 

 Políticas de apoio à formação de redes e cadeias de negócios. 

 

AXIS 2: Criação e Desenvolvimento de Empresas. Demografia de negócios. 

http://www.redpymes.org.ar/
http://www.redpymes.org.ar/


 

 

 

Neste eixo temático, espera-se ter estudos que analisem os processos de criação, crescimento e saída 

de empresas, a influência do meio ambiente, a formação empresarial e o desenvolvimento dos 

empreendedores. Assim, interessa conhecer a situação atual em termos de demografia empresarial, 

tipos de empreendimentos, às áreas em que se desenvolvem, oportunidades de negócios, barreiras 

para empreender e problemáticas afins associadas entre outras a: 

 

 Capital humano empreendedor e formação empreendedora. 

 

  Processo de criação e desenvolvimento de empresas. 

 

 Empresas de rápido crescimento. 

 

 Internacionalização de novas empresas. 

 

 Financiamento de novas empresas 

 

 Novas empresas familiares. 

 

 Instituições, estratégias e políticas de desenvolvimento empreendedor. 

 

 Políticas e experiências de formação empreendedora. 

 

 Instituições e políticas de geração e fortalecimento de empregos. 

 

 

AXIS 3: Inovação em PMEs e novos modelos de produção. 

 

Neste eixo temático, espera-se ter contribuições que estudem o fenômeno da inovação, entendida em 

uma perspectiva ampla, incluindo temas como criatividade, aprendizagem e gestão do conhecimento 

nas PMEs. Espera-se também a recepção de trabalhos que abordem os novos modelos de produção 

voltados para a inovação inclusiva, ciência aberta e desenvolvimento sustentável. Tópicos como: 

 

• Gestão de tecnologia e inovação. 

 

• Criatividade e desenvolvimento de processos de inovação. 

 

• Produção, aplicação e difusão de novas tecnologias. 

 

• Novas tecnologias, emprego e trabalho. 

 



 

 

•  Estratégias inovadoras e inovação em modelos de negócios. 

 

• Indicadores e métricas de inovação. 

 

• Ecossistemas de inovação. 

 

• Inovação para inclusão social e desenvolvimento. 

 

• Responsabilidade social e ambiental. 

 

• Ciência aberta e PMEs 

 

• Empreendedorismo baseado no conhecimento. Indústria 4.0. 

 

• Ambiente institucional: Estratégias e políticas de apoio à inovação. 

 

• Instituições e políticas para promover práticas de conhecimento aberto e colaborativo 

 

 

AXIS 4: Gestão Empresarial e Organização do Trabalho em PMEs. 

 

Neste eixo temático, prevê-se a realização de estudos que analisem, debatam e reflitam sobre questões 

relacionadas com a gestão de PMEs nas suas diferentes instâncias (estratégica, planeamento e 

execução). Inclui, entre outros, os seguintes tópicos: 

 

• Direção geral e estratégia. 

 

• Marketing. 

 

• Gestão de operações, qualidade e cadeia de valor. 

 

• Gestão financeira. 

 

• Aprendizado organizacional. 

 

• Mudança organizacional. 

  



 

 

• Internacionalização. 

 

• Gestão de empresas familiares. 

 

• Sistemas de informação e comunicação aplicados à gestão. 

 

• Estratégias e políticas institucionais de apoio à gestão. 

 

• Políticas e estratégias de recursos humanos. 

 

• Gestão de talentos. 

 

• Capital social e riqueza relacional. 

 

3. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO  

 

3.1- Trabalho de pesquisa 

 

Artigos de pesquisa concluídos estão incluídos nesta categoria. Que deve incluir uma fundamentação 

teórica, um conjunto de resultados e conclusões. Para efeito de homologação deve ser enviado um 

resumo de acordo com os requisitos mencionados no ponto 5.1 nas datas estabelecidas. 

 

3.2- Discussões teórico-metodológicas 

 

Esta categoria inclui trabalhos de problematização de aspectos metodológicos, referenciais teóricos ou 

revisões críticas do estado da arte sobre um problema específico. Essas apresentações devem consistir 

em pelo menos três partes: i) uma apresentação o mais exaustiva possível do problema, estrutura ou 

metodologia; ii) um desenvolvimento dos aspectos positivos e negativos da metodologia, do quadro 

ou pano de fundo do problema e iii) uma conclusão ou reflexão sobre a forma de avançar em uma 

investigação enquadrada na metodologia ou no quadro analisado ou nas áreas vagas da literatura 

analisada que definem a necessidade de novas pesquisas. Para efeito de homologação, deve ser 

enviado um resumo de acordo com os requisitos mencionados no ponto 

5.1 nas datas estabelecidas. 



 

 

 

3.3- Experiências 

 

Esta categoria inclui casos de experiências ou melhores práticas de empresas, redes ou instituições que 

apresentam resultados relevantes para o desenvolvimento e sustentabilidade das PME. Para efeito de 

homologação, deve ser enviado um resumo de acordo com os requisitos definidos no ponto 

5.3 nas datas estabelecidas. 

 

4. MÉTODOS DE APRESENTAÇÃO  

 

A modalidade deste Encontro será virtual e as apresentações serão feitas em salas simultâneas por 

eixo temático. O link de acesso ao Meeting e às salas simultâneas será distribuído assim que for 

confirmado o pagamento da inscrição. 

 

As apresentações serão agrupadas de acordo com sua afinidade temática e serão organizadas em 

sessões paralelas, coordenadas por um moderador. 

 

Cada expositor terá um tempo estimado de 10 minutos, podendo utilizar o PowerPoint como 

suporte para sua apresentação. 

 

 

5. DIRETRIZES DE FORMATO E CARREGAMENTO DE RESUMO                                           

 

Excepcionalmente, este ano os trabalhos finais não deverão ser carregados, apenas os resumos 

deverão ser carregados no sistema nas condições detalhadas a seguir. 

 Aceitam-se trabalhos em Espanhol, Inglês ou ortuguês. 

 

 Trabalhos originais que não tenham sido publicados antes do Encontro. 

 

 Os autores devem respeitar as especificações técnicas de formato e estrutura do documento 

aqui indicadas. 

 

 Artigos de pesquisa, discussões teórico-metodológicas e experiências devem ser carregados 

através do sistema de gerenciamento de empregos (www.redpymes.org.ar). 

http://www.redpymes.org.ar/


 

 

 

 Em caso de avaliação positiva, o autor ou um dos coautores deverá estar disponível para 

apresentar o seu trabalho no decorrer do Encontro. 

 

 

5.1- Trabalho de pesquisa 

 

Os resumos devem ser submetidos  através do site da Red PyMEs Mercosur (www.redpymes.org.ar). 

Devem ser redigidos em formato Word for Windows, em folha de tamanho A4 (21 x 29,7 cm), com 

margens superior e inferior de 2,5 cm e esquerda e direita de 3 cm, espaçamento simples entre linhas e 

fonte Times New Roman tamanho 12. A extensão dos resumos deve ser de no mínimo 5 páginas e no 

máximo 7 páginas (aproximadamente 300 palavras por página). A seção de bibliografia não conta ao 

calcular o número de páginas. 

 

Os resumos de artigos de pesquisa devem conter: 

 

 

  Título do trabalho (negrito maiúsculo), eixo temático ao qual se aplica, autor (es), instituições 

que representam e endereço de e-mail 

 

  Introdução (motivação, questões de pesquisa, objetivos). 

 

 Quadro teórico de referência 

 

 Metodologia (fontes de informação, processamento de dados e métodos de análise) 

 

  Resultados 

 

 Bibliografia (não conta para o cálculo do comprimento mínimo ou máximo) 

 

Como os resumos serão avaliados em double blind review, ao serem carregados na página, duas 

versões deverão ser carregadas. Uma que contenha todos os pontos acima mencionados e uma 

segunda versão sem os dados dos autores, instituição que representam ou endereços de e-mail. 

 

 

5.2- Discussões teórico-metodológicas 

 

 

 

 



 

 

 

 

Os resumos devem ser enviados através do site da Red PyMEs Mercosur (www.redpymes.org.ar). Devem 

ser redigidos em formato Word for Windows, em folha de tamanho A4 (21 x 29,7 cm), com margens 

superior e inferior de 2,5 cm e esquerda e direita de 3 cm, espaçamento simples entre linhas e fonte 

Times New Roman tamanho 12. A extensão dos resumos deve ser de no mínimo 5 páginas e no máximo 

7 páginas (aproximadamente 300 palavras por página). A seção de bibliografia não conta ao calcular o 

número de páginas. 

 

Os resumos de artigos de pesquisa devem conter: 

 

  Título do trabalho (negrito maiúsculo), eixo temático ao qual se aplica, autor (es), instituições 

que representam e endereço de e-mail. 

 

 Introdução (apresentação da metodologia, do referencial teórico ou do problema) 

 

  Desenvolvimento (limites e potencialidades da metodologia, a estrutura ou o pano de fundo 

do problema). 

 

 Conclusões. 

 

 Bibliografia (não conta para o cálculo do comprimento mínimo ou máximo). 

 

Como os resumos serão avaliados em double blind review, ao serem carregados na página, duas versões 

deverão ser carregadas. Uma que contenha todos os pontos acima mencionados e uma segunda versão 

sem os dados dos autores, instituição que representam ou endereços de e-mail. 

 

 

5.3- Experiências 

 

Os resumos de experiências devem ser carregados através do site da Red PyMEs Mercosur 

(www.redpymes.org.ar) em formato Word for Windows, em folha de tamanho A4 (21 x 29,7 cm), com 

margens superior e inferior 2,5 cm e 3 cm esquerda e direita, espaçamento simples e fonte Times New 

Roman tamanho 12. A extensão dos resumos das experiências deve ser de no mínimo 2 páginas e no 

máximo 4 páginas (aproximadamente 300 palavras por página).  

 

Os resumos de experiências devem conter: 

 

• Nome da experiência (em negrito maiúsculo), eixo temático ao qual se aplica, autor (es), instituições 

que representam e endereço eletrônico.  

 



 

 

 

• Breve descrição da experiência (trajetória, instituições participantes, beneficiários, abrangência, 

atividades realizadas).  

 

• Aspectos relevantes da experiência.  

 

• Principais lições. Como os resumos serão avaliados em double blind review, ao serem carregados na 

página, duas versões deverão ser carregadas. Um que contém todos os pontos mencionados acima, e 

uma segunda versão que não contém os dados dos autores, da instituição que representam ou 

endereços de e-mail. 

 

 

 

6. RESUMO AVALIAÇÃO     

 

A avaliação dos resumos será realizada por meio de double blind review. Os principais aspectos que 

serão levados em consideração para aprovação serão a relevância temática, o cumprimento das diretrizes 

de formato, estrutura, relevância metodológica, a qualidade dos dados utilizados e a validade dos 

resultados (este último aspecto será considerado em conta apenas no caso de artigos de pesquisa).  

 

Se alguma das diretrizes de formato estabelecidas não for atendida, o resumo não será 

considerado para avaliação. 

 

 

7. PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS                                                                                                 

 

Os resumos serão publicados em livro eletrônico com número ISBN, que estará disponível no site da 

Asociación Red PyME 

 

 

 

 

 


