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Prezados Leitores
Primeiramente quero desejar a todos os leitores um excelente ano, repleto de aprendizados
e experiências enriquecedoras. A G&R inicia este ano honrando a todos os nossos leitores
com pesquisas ecléticas e de caráter regional, que com certeza contribuem para o avanço
da gestão e de suas práticas. As preocupações com gestão socioambiental são evidentes
nos artigos intitulados Aspectos e Impactos decorrentes do Funcionamento da Arca
Catedral na Cidade de Campina Grande-PB e Evidenciação Ambiental das Empresas do
Segmento de Papel e Celulose. A preocupação com o desenvolvimento tecnológico e redes se
manifesta nos artigos Cadeia Global de Valor, Clusters e Rede de Empresas: uma Análise
Relacional, Comunicação em Projetos de Desenvolvimento Global de Software: A visão
dos praticantes, Consórcios Intermunicipais de Saúde: Análise sob a Perspectiva da
Accountability e da Teoria da Agência no Setor Público, Alocação Espacial e Associações
Geográficas das Micro e Pequenas Empresas nos Setores Produtivos da Microrregião de
Imperatriz- MA e Ações de Interdisciplinaridade na Educação Superior: Uma Avaliação
com base na Análise de Redes Sociais. Privilegiando um setor de potencial para a nossa
economia, o artigo acerca do Turismo nas Cidades Históricas de Minas Gerais: Uma análise
para a variável emprego e renda por meio do método diferencial-estrutural nos conduz
a refletir sobre os reflexos e impactos regionais do Turismo. Esta edição também vocaliza
seu interesse sobre a saúde do sistema financeiro, por meio do artigo Crise Financeira e os
Sistemas Bancários de Brasil e Alemanha- O Papel dos Bancos Públicos. Por fim, não se
pode deixar de defender o tema da qualidade de vida, como avenida de pesquisa, representado
pelo artigo Percepções da Qualidade de Vida no Trabalho nas Diferentes Gerações. Esperase sinceramente que essas pesquisas aprofundem o interesse de nossos leitores e da academia
em temas de gestão com foco na regionalidade.
Boa leitura!

Edson Kubo
Editor Chefe

4

Gestão & Regionalidade - Vol. 36 - Nº107 - jan-abr/2020

ABSTRACT

