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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Prezados leitores,
É com satisfação que apresentamos na 96ª edição da G&R um conjunto de artigos que retratam a abrangência territorial da revista, envolvendo pesquisadores nacionais e internacionais.
Esta edição é assinada por pesquisadores da Finlândia, das regiões brasileiras Sul, Sudeste e
Nordeste e do Distrito Federal. Destaca-se nesta edição a realização de pesquisas por pesquisadores de instituições diferentes.
Nos artigos “Conviver e perceber a deficiência: relação e influência nas percepções de
uma amostra de discentes de administração” e “Mais vale parecê-lo que sê-lo? A impressão, o
diálogo e a diversidade para gestores de inovação”, o tema da diversidade humana nas organizações é discutido. Evidencia-se ainda a temática da Gestão da Cadeia de Suprimentos, tratada nos artigos “Gestão colaborativa em cadeias de suprimentos: um estudo bibliométrico” e
“Efeito moderador da inovação verde sobre gestão da cadeia de suprimentos e desempenho”.
Ainda nesta edição, o município de Toledo, no estado do Paraná, ganhou destaque por meio
da análise apresentada em dois artigos: “Análise da decomposição estrutural da cadeia produtiva via matriz insumo-produto do município de Toledo (PR), Brasil, 2009” e “Cenários do ramo
de materiais de construção civil na cidade de Toledo/PR: percepções frente à crise de 2015”.
Outra preocupação de investigação é a produtividade e o desempenho das organizações, que
ficaram evidentes nos artigos “Produtividade e inovação: reflexão teórica no cenário industrial”
e “O déficit na capacidade estática de armazenagem de grãos no estado de Goiás”. Para finalizar, os artigos “Adaptação e validação de instrumento para mensurar a satisfação dos usuários
de sistemas de informações no Brasil” e “A experiência e mais dez: uma estratégia para vencer
na Champions League” apresentam aspectos que possibilitarão melhorar a competitividade
das organizações e que, esperamos, serão úteis em futuras pesquisas.
O que se espera com mais esta edição da G&R é trazer à tona as práticas de gestão das
organizações brasileiras, nos níveis público e privado. Quanto à integração de Gestão com
Regionalidade, referimo-nos sempre à identidade e articulação de ações dos agentes de uma
região, seja nos aspectos geográficos, econômicos, sociais, culturais ou políticos, em que valores
e princípios sinérgicos guiem as empresas brasileiras.
Esperamos que nossos leitores tenham um excelente proveito, e aproveitamos para agradecer aos colaboradores da G&R que tornaram possível esta edição: editores associados, avaliadores, autores, revisores e funcionários.
Eduardo de Camargo Oliva
Editor Chefe
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