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L A estrutura administrativa da Gestão & Regionalidade tem atuado de forma intensa na
implementação de sua reestruturação e na adoção de novas práticas, visando a atingir a meta
estabelecida de aumentar sua visibilidade e seu alcance, além de obter melhor classificação no
sistema Qualis. O ato de adotar  a versão on-line, utilizando o Sistema Eletrônico de Editoração
de Revistas (Seer), pode ser considerado o passo mais importante dado nesta nova etapa. Tam-
bém a criação do Conselho de Política Editorial representou uma inovação importante, à medida
que trouxe colegas experientes para participar do processo de tomada de decisões estratégicas
da G&R. Este processo de reestruturação vem ocorrendo gradativamente, tendo tomado maior
impulso desde o final de 2008. Deve ser mencionado  que os contatos com o Prof. Piotr Trzesniak,
e suas indicações de leitura, constituíram contribuições muito importantes para a adoção das
novas práticas. Merece também menção a participação no importante encontro de editores,
promovido no início de agosto pela Anpad - Associação Nacional dos Programas de Pós-Gradu-
ação em Administração. A reunião trouxe novas sinalizações e permitiu a inserção de todos os
periódicos no fórum, fato que certamente trará benefícios para toda a comunidade. A G&R
inscreveu-se em sete indexadores nos últimos meses, e acredita-se que esta publicação estará
integrada  a eles em breve. É muito gratificante constatar que houve  um aumento no número
de submissões, o que certamente está associado às melhorias ocorridas na G&R. O papel dos
participantes do Conselho Editorial Científico está sendo revisto pelo Conselho de Política Edito-
rial, assim como o número de participantes, que deverá ser aumentado.

Feitos os comentários relativos às inovações implementadas e às perspectivas para o
futuro, seguem  os comentários sobre a presente edição. Neste número, está presente o
último trabalho avaliado fora do sistema Seer. Trata-se do artigo que aborda  a mortalidade de
pequenas e médias empresas (PMEs). A edição traz, ainda, dois artigos da área de finanças,
um deles tratando da eficiência na aplicação de crédito de cooperativas de crédito, e outro
buscando determinar o valor de uma companhia sob a ótica do fluxo de caixa projetado. Dois
outros artigos estão associados à área de logística, um deles discutindo a importância da
função "compra" para a redução de custos e outro analisando a questão da capacitação de
fornecedores. Os colegas  do Ceará contribuíram com o artigo que estuda os benefícios para
as empresas que adotam ações de responsabilidade social. Finalmente, foram incluídos  dois
trabalhos que são considerados  mais próximos da questão da regionalidade: o que analisa a
abordagem da regionalização nas políticas públicas na região de Blumenau, e o que estuda a
cadeia de suprimentos do setor sucroalcooleiro da região centro-sul brasileira.

Agradece-se  a todos os que colaboraram  para a realização desta edição, e espera-se
continuar contando com a contribuição dos estudiosos e pesquisadores da área de Adminis-
tração e Gestão.

Uma boa leitura a todos.

Prof. Dr. Marco Antonio Pinheiro da Silveira

Coordenador Editorial


