
   

Gestão & Regionalidade

ISSN: 1808-5792

revista.adm@uscs.edu.br

Universidade Municipal de São Caetano do

Sul

Brasil

Pinheiro da Silveira, Marco Antonio

GESTÃO & REGIONALIDADE APENAS EM EDIÇÃO ON-LINE

Gestão & Regionalidade, vol. 26, núm. 76, enero-abril, 2010, p. 3

Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Sao Caetano do Sul, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133412616001

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1334
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133412616001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=133412616001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1334&numero=12616
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133412616001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1334
http://www.redalyc.org


3

universidade

Gestão & Regionalidade - Vol. 26 - Nº 76 - jan-abr/2010

E
D

I
T

O
R

I
A

L GESTÃO & REGIONALIDADE

APENAS EM EDIÇÃO ON-LINE

A edição 76 da Gestão & Regionalidade é a primeira veiculada apenas por meio

eletrônico, ou seja, via Internet. Sinal dos tempos, evolução natural. Para os periódicos, a

veiculação via web é a mais plausível, principalmente quando vem acompanhada dos

recursos oferecidos por um sistema do tipo Seer1, que foi adotado pela G&R. Este sistema,

por ser aberto e estar se tornando quase um padrão para a publicação de periódicos em

geral, facilita a inclusão destes em indexadores. Os metadados favorecem a busca de

artigos pelos “varredores” da web.

Uma reflexão interessante vem à mente deste editor ao falar da virtualização e/ou

globalização da G&R, com sua inclusão nos indexadores, disponibilização via web,

metadados etc. Esta reflexão está associada ao foco da G&R, ou seja, à questão do local

X global. De qualquer forma, vale lembrar que o presente periódico global procura apresentar

trabalhos que discutam experiências locais. Michael Porter, em diferentes contextos,

apontou para a importância do pensamento e da atuação regional na nova economia

global. Apesar do foco bem definido, nem sempre é possível a edição ser preenchida com

artigos que apresentem o elemento regionalidade de forma bem explícita.

Nesta edição, apresentam-se trabalhos de diferentes esferas de conhecimento. O

primeiro artigo é voltado para a área de marketing, num estudo que trata do setor de

turismo. O segundo artigo discute também o comportamento do consumidor, observando

dekassegui brasileiros em supermercados do Japão. O tema do qual trata o terceiro artigo

é a gestão ambiental em empresas da área de transporte rodoviário. O quarto artigo

examina a questão da internacionalização. O quinto trabalho aborda a Lei Sarbanes-Oxley,

porém com olhar sobre a percepção dos gestores em relação às competências do auditor

interno. O sexto artigo discute o sistema de remuneração variável. O sétimo aborda o

tema da governança corporativa em bolsas com atuação internacional. E o último texto

trata da prática de controladoria em empresas familiares.

Boa leitura a todos.

Marco Antonio Pinheiro da Silveira

Editor

1 Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas
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