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 bases 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, Resenhas e Casos em Administração.
SUBMISSÃO DE ARTIGOS
• As submissões devem ser efetuadas pelo endereço: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao
1. 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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A publicação desta edição da Gestão & Regionalidade vem acompanhada da adoção de novas
práticas na gestão da revista. A obtenção do estrato qualis B1 trouxe aumento no número e na
qualidade das submissões. Este movimento gerou intensificação dos esforços no sentido de garantir um processo célere, transparente e criterioso de avaliação de trabalhos. Já estamos contando,
por exemplo, com ajuda de sete colegas do Programa de Pós Graduação em Administração da
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (PPGA/USCS), que compartilham com este editor as decisões ligadas ao deskreview e à decisão final sobre os artigos. A proposta, que está em
implementação, se mostra bastante promissora, pois além de tornar o processo mais eficiente,
propicia um ambiente de troca de ideias entre os participantes, o que favorece a transparência e
o constante questionamento sobre a identidade da G&R.
Seguem breves comentários sobre os trabalhos publicados nesta edição:
O primeiro artigo, de autoria de professores da Universidade Federal de Campina Grande,
apresenta uma metodologia para verificar e analisar o nível de competitividade de organizações
agroindustriais, com ênfase na coordenação.
O segundo artigo foi elaborado por quatro autores da Universidade Federal de Santa Catarina,
e seu objetivo é analisar os instrumentos de políticas públicas existentes no Brasil, e os consequentes impactos nas questões ambientais.
O terceiro texto é de pesquisadores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que abordam estudo
que investigou as atividades de estratégia híbrida no oligopólio da produção de alumínio no Brasil.
O quarto trabalho foi produzido por cinco pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte e está voltado à identificação de possíveis melhorias no fluxo de informações entre os setores
comercial e de planejamento e controle da produção de uma empresa do ramo alimentício do estado.
Os autores do quinto artigo desta edição estão ligados à Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul. O estudo tem como objetivo analisar os efeitos da intervenção governamental na competitividade da produção de soja em grãos no estado.
O sexto trabalho é de dois autores da Universidade Federal de Minas Gerais e nele é estudada
a territorialidade em uma organização-cidade, com base em pesquisa realizada em uma rua do
centro de Belo Horizonte, o quarteirão do soul.
O sétimo texto foi redigido por professores do Programa Stricto Sensu da USCS e nele são
investigadas as centrais de compras e de serviços no setor de farmácias do Brasil como alternativa
para a sobrevivência desses estabelecimentos independentes face às grandes redes.
O oitavo trabalho é também elaborado por uma professora e alunos do Programa Stricto Sensu
da USCS, em parceria com professor do PPGA da Escola de Administração de Empresas de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV). O trabalho aborda a contabilidade enxuta (lean
accounting) na indústria automobilística, estudando o caso da Fiat.
Boa leitura a todos!
Marco Antonio Pinheiro da Silveira
Editor-chefe
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