GESTÃO & REGIONALIDADE
MISSÃO
A Gestão & Regionalidade tem como missão contribuir para a geração e disseminação de conhecimento na área
de Administração de Empresas, considerando-se as sub-áreas tradicionais desta área de conhecimento, acrescidas da
área denominada Estudos da Regionalidade.
PERFIL TEMÁTICO E OBJETIVOS DA PUBLICAÇÃO
A Gestão & Regionalidade tem como público professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação e
parcela relevante da comunidade empresarial.
Trata-se de um periódico generalista na área de Administração, mas que incorpora e busca se aprofundar em temas
que associam gestão empresarial à regionalidade. Os estudos desta sub-área voltam-se para a análise da articulação
de esforços conjuntos de organizações e outros segmentos da sociedade no espaço de uma região — que pode ser
geográfico, administrativo, econômico, político, social e cultural.
Os artigos publicados na revista Gestão & Regionalidade devem ser elaborados com base nos princípios de construção
científica do conhecimento, devem tratar de tema relevante para a área de Administração no contexto atual e utilizar
referencial teórico-conceitual que reflitam o estado da arte do conhecimento na área. Os trabalhos devem ainda esclarecer
quais são os impactos de seus resultados e conclusões na teoria e prática administrativa.
As áreas temáticas da Gestão & Regionalidade são: Administração da Informação, Administração Pública e Gestão
Social, Contabilidade, Estratégia em Organizações, Estudo e Pesquisa em Administração e Contabilidade, Estudos
Organizacionais, Finanças, Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gestão de Operações e Logística, Gestão de Pessoas
e Relações de Trabalho, Marketing.
MECANISMO DE AVALIAÇÃO DE ARTIGOS
Os artigos originais submetidos à Gestão & Regionalidade que atenderem às normas de submissão serão avaliados
por dois avaliadores ad hoc na forma triple blind review. Os critérios de avaliação dos artigos são: tema atual, relevante
e oportuno; objetivo do trabalho está claro e bem definido; abordagem é criativa e inovadora; estrutura do texto é clara
e adequada a um trabalho científico; linguagem é clara e concisa; leitura é fluida e agradável; base teórico-conceitual
é consistente, adequado e bem estruturado; metodologia de pesquisa é clara e aderente os objetivos do trabalho;
análise dos resultados permeada pelas informações obtidas na pesquisa e pelos conceitos apresentados no referencial
teórico; conclusão é coerente, clara e objetiva; o trabalho representa contribuição científica ou prática para o campo da
Administração ou da Contabilidade.
TIPOS DE PUBLICAÇÕES
Artigos, Ensaios e Resenhas em Administração.
SUBMISSÃO DE ARTIGOS
As submissões devem ser efetuadas pelo endereço: http://seer/uscs.edu.br/index.php/revista_gestao Para artigos
o arquivo deve ter entre 5.000 e 8.000 palavras. O texto deve ter letra tamanho 12 e tipo Times New Roman, espaço
simples e 2,5 centímetros de margens. Após o título, deve ser apresentado um resumo em português e outro em inglês,
não devendo ultrapassar 150 palavras. Devem ser apresentadas no mínimo três palavras-chave, também em português
e em inglês. As referências devem ser apresentadas no final do artigo, em ordem alfabética, obedecendo às normas da
ABNT NBR 6023/00.
Os artigos devem ser inéditos, ou seja, não publicados em outro veículo de comunicação.
Os artigos podem ser enviados em português, espanhol e inglês.
Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es).
Os direitos, inclusive os de tradução, são reservados.
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Caros leitores,
É com satisfação que iniciamos o ano de 2016 com artigos científicos variados, que
englobam diversos aspectos organizacionais e regionais. A Gestão & Regionalidade (G&R) tem
se consolidado como veículo de difusão de pesquisas relevantes no campo de Administração,
Contabilidade e Turismo (ACT), contando, nesta edição, com autores de instituições de ensino
das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país.
A recente reclassificação Qualis deixou a G&R no patamar de extrato B2, sinalizando a
necessidade de avançarmos com sua internacionalização, a adesão de outros indexadores e
obtenção de maior visibilidade. O trabalho continua e nossa equipe tem se dedicado a cumprir
essa missão.
Esta edição contempla vários aspectos organizacionais, desde o chão de fábrica até os
mais conceituais, como estratégias, políticas e questões de sustentabilidade. Nos artigos “Do
TOC para manufatura enxuta: um estudo de caso de mudança de gestão da produção” e “O
processo de transição de empreendimentos rurais tradicionais para as agroindústrias associativas no estado de Pernambuco: desafios para construir competências empreendedoras”, são
observados os aspectos técnicos da gestão, associados ao chão de fábrica e às transformações
organizacionais.
Os pequenos negócios não deixaram de receber a atenção da G&R, e por isso apresentamos os artigos “Práticas de gestão do conhecimento em micro e pequenas empresas de
Sergipe” e “Como a gestão das redes estratégicas regionais afeta os ganhos proporcionados
às pequenas empresas associadas”, do Nordeste e Sul do país, respectivamente.
As questões regionais e suas políticas públicas têm recebido atenção contínua da G&R,
e dessa vez, os artigos intitulados “Políticas sociais, educação e desenvolvimento econômico: busca por evidências correlacionais a partir das avaliações do IDEB de três municípios”,
“Desenvolvimento rural no estado de Santa Catarina: um estudo multidimensional” e “A institucionalização da Feira de Artesanato da Beira Mar em Fortaleza, Ceará” foram os representantes desse tema na revista.
Já os aspectos conceituais e ambientais, como estratégias, redes e sustentabilidade, podem ser vistos nos artigos “The dynamics of cooperation: proposal of a business networks life
cycle model of small-firm networks”; “Aglomerações produtivas na indústria do café em Minas
Gerais” e “Fatores determinantes da ecoinovação: um estudo de caso a partir de uma indústria
gráfica brasileira”.
Assim, fechamos a primeira edição de 2016, com a certeza de que mais artigos de qualidade aparecerão no decorrer deste ano.
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Contamos com o apoio de todos neste ano e desejamos uma boa leitura!
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Edson Keyso de Miranda Kubo
Editoria G&R
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