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Ao se pensar nos comentários introdutórios a esta edição 78, última do ano de 2010, afloram sentimentos e atitudes
comuns a todos em final de ano. Ou seja, faz-se uma retrospectiva do ano que passou e colocam-se olhares esperançosos
no ano que está para começar. Acredita-se que este coordenador editorial e o Conselho de Política Editorial da Gestão &
Regionalidade têm razões para comemorar e agradecer pelo andamento satisfatório dos trabalhos no ano que se encerra.

Constatou-se um número de submissões dentro dos padrões esperados e foi possível selecionar artigos com
qualidade condizente com o perfil e o status atual da G&R. Principalmente, foi possível cumprir o papel de tal periódico,
enquanto veículo de divulgação de trabalhos acadêmicos da área de Administração, que incluiu a importante tarefa de
dar feedback aos autores, por meio das avaliações produzidas pelos pareceristas ad hoc. Por isso, deve-se agradecer muito
a estes pareceristas pelo seu trabalho e, ainda, aos autores que escolheram a G&R para submeter seus artigos e resenhas.

Houve, outrossim, a grata satisfação de a revista ser incluída na base Redalyc1, em junho de 2010, depois de um
processo relativamente extenso de submissão. Recentemente, já havia ocorrido a inclusão deste periódico no Ebsco2,
Doaj3, EconLit4 e OAIster5. Foi bastante gratificante verificar o número de acessos aos artigos publicados. Chamou atenção
o fato de que um artigo da segunda edição de 2010 registrou mais de 400 acessos em menos de um mês de sua
publicação. Certamente, estes dados numéricos se devem à sua inclusão nos indexadores, aliada à utilização do Seer6.

Falando ainda sobre o ano de 2010, é preciso também comemorar os avanços ocorridos no universo das publicações
da área de Administração. Realizou-se mais uma reunião dos Editores Científicos de Administração e Contabilidade, em
setembro de 2010, na qual foram definidos os passos para a criação do Portal de Periódicos de Administração, com gestão
da Anpad7. É indiscutível a importância desta iniciativa para a evolução das publicações acadêmicas da área de Administração.

Com relação ao ano de 2011, indiscutivelmente as expectativas são grandes. Em primeiro lugar, com referência à
nova classificação dos periódicos de Administração, que será realizada pela Capes8, no tocante aos estratos em que eles
se enquadram. Aguarda-se que a G&R seja reclassificada, pois foram apresentados os requisitos exigidos para um
periódico científico de qualidade (inclusão nos indexadores; pluralidade institucional dos autores; e consolidação na
utilização do Seer, inclusive com participação deste editor no I EuSeer9 – encontro realizado em julho de 2010, em
Florianópolis, dentre outras medidas). É fundamental que a posição desta revista seja melhorada, e há muita convicção de
que existam os requisitos para uma melhoria significativa. Também se espera um número maior de submissões e trabalhos
cada vez mais bem elaborados, o que, de certa forma, está atrelado à reclassificação. Por último, são aguardadas respostas
de outros indexadores em que a G&R está em processo de avaliação, tais como Scopus, Dialnet e SciELO10.

Após este “balanço geral de final de ano”, passa-se agora a comentar especificamente o conteúdo desta edição,
que é composta pelos tradicionais oito artigos. Neste número, não foi incluída nenhuma resenha, como tem sido usual.

Pode-se dizer que os três estudos que mais incorporam o aspecto da Regionalidade vêm todos do Rio Grande do
Sul. São os primeiros trabalhos publicados, sendo os dois iniciais de autores da Universidade Federal de Santa Maria –
UFSM e o terceiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. O primeiro artigo estuda o tratamento dado
à questão da responsabilidade social em um fabricante de bebidas que atua nas regiões do centro e do oeste do Rio
Grande do Sul, e de que forma suas práticas influenciam as estratégias da empresa. O segundo trabalho verifica a
ocorrência de fatores competitivos em uma rede de imobiliárias do Estado do Rio Grande do Sul. O terceiro analisa a
possibilidade de uma indústria de arroz, que não tem base em escala de produção, conseguir manter-se no mercado no
setor de beneficiamento de arroz do Rio Grande do Sul. O quarto artigo desta edição busca identificar como se classifica
a estrutura organizacional e a gestão de uma empresa de fabricação e montagem de equipamentos industriais, sob a
perspectiva da teoria contingencial. O quinto artigo analisa as práticas e os desafios do ensino do empreendedorismo na
graduação, sob a ótica dos docentes de uma instituição federal de ensino superior. O sexto trabalho, que é bastante
original, utiliza a teoria das restrições para analisar a bateria de uma escola de samba. O sétimo artigo analisa a estruturação
e a manutenção da Wikipédia lusófona, fazendo uso de uma abordagem sociotécnica. O oitavo e último trabalho
compara aspectos favoráveis e desfavoráveis do software livre em relação ao software proprietário.

Espera-se que os leitores possam realizar uma leitura proveitosa e que tenham todos um ótimo ano de 2011.
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