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L A tarefa assumida por um periódico, de identificar e publicar trabalhos de qualidade, alinhados
à missão e ao foco adotados, exige dedicação e cuidado. Para contribuir com o trabalho da editoria
da G&R, desde o primeiro semestre de 2012, os professores Edson Keyso Miranda Kubo e Wilson
Aparecido Costa de Amorim passaram a atuar como editores associados, dividindo o trabalho de
acompanhamento das submissões e de tomada de decisão geral do periódico. Este acréscimo à
estrutura da G&R pode ser considerado um dos seus principais avanços recentes. Não por acaso
ocorreu quase ao mesmo tempo em que o periódico foi classificado como B3 no sistema Qualis.
Assim, reúne-se o máximo de condições para a consolidação efetiva de um novo status quo.

O cotidiano da universidade é composto por diversas atividades, como aulas, avaliações,
elaboração de trabalhos, pesquisas e publicações. Tais atividades envolvem necessariamente uma
dimensão de tempo em que os resultados são aferíveis apenas no médio e longo prazo. A publicação
de periódicos acadêmicos tem, dentre outros objetivos, o propósito de divulgar trabalhos de pesquisa
teórica e/ou empírica, cuja elaboração invariavelmente demandou um bom tempo de investigação,
reflexão e manuseio de dados e conceitos.

Até chegar às páginas de um periódico, o conhecimento constante em um artigo percorre
um longo caminho, que se inicia nas salas de aula, passa pelas consultas às bibliotecas, retorna às
salas de aula, direciona-se aos debates realizados em congressos e seminários e, quando bem-
sucedidas tais etapas, resulta em trechos bem fundamentados de dissertações e teses.

Neste estágio, o conhecimento pode depositar-se nas bibliotecas e não ser mais tocado, ou
então prosseguir adiante, tornando-se a base de novos estudos e pesquisas. Quanto maior o
volume de conhecimento gerado e quanto mais instigante for este conhecimento, maior é a
demanda pelo seu uso como base para os novos estudos. Tal demanda, se crescente, conduz a
um novo patamar de consolidação de conhecimento, a elaboração de um livro.

O número 83 da revista G&R, como sempre, traz artigos interessantes e renova a disposição
da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) em divulgar trabalhos acadêmicos de
qualidade que se enquadram em sua linha editorial. No entanto, além disso, também traz a boa
notícia de que o Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da USCS consolidou
parcela importante de sua produção acadêmica em pesquisa em um livro.

O livro Regionalidade e organizações é uma coletânea de autoria de professores e estudantes
da USCS, que se debruçaram sobre um tema novo para a área de Administração. Sendo um
marco para esta universidade, o livro tem a origem de alguns de seus capítulos em artigos publicados
na G&R, e isto reforça a importância de ambos os veículos como fontes de um importante
referencial teórico e metodológico para a continuidade das pesquisas na área. Sua resenha
encontra-se no presente número do periódico.

Em sua edição 83, a G&R procurou manter-se nesta trajetória de construção de conhecimento
e espera, por meio da divulgação científica, contribuir para o surgimento de novos livros dentro e
fora da USCS.

Neste número, seguindo sua tradição de linha editorial plural, a G&R apresenta quatro artigos
com temáticas relacionadas ao setor público: “Mensuração da eficiência financeira municipal no
Brasil e sua relação com os gastos nas funções de governo”, “A gestão dos recursos hídricos no
Estado de Minas Gerais e a situação da bacia hidrográfica do Rio Paraopeba”, “Bem-estar no
trabalho: um estudo junto aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Cerro Largo, Rio



4

Gestão & Regionalidade

Gestão & Regionalidade - Vol. 28 - Nº 83 - mai-ago/2012

Grande do Sul” e “O conceito de esfera pública interconectada e o site Webcidadania no Brasil”.
No primeiro deles, o foco do artigo está na eficiência financeira na gestão de recursos públicos; no
segundo, encontra-se a temática de políticas públicas relacionadas aos recursos hídricos, o que é
de extrema importância para o meio ambiente; no terceiro, observa-se uma pesquisa sobre a
satisfação dos funcionários de uma prefeitura em relação ao seu trabalho; e, por fim, no quarto
texto, é abordada uma perspectiva nova para o Estado, que é a participação ativa do cidadão na
fiscalização e no acompanhamento de suas ações através da tecnologia de informação.

Além destes trabalhos, há outros três relacionados aos estudos organizacionais, tais como
uma pesquisa sobre o ajuste profissional de ex-cortadores de cana-de-açúcar de usinas
sucroalcooleiras na região Sul do País; o estudo de constructos de comprometimento e confiança
na relação entre distribuidores e varejistas; e também um relacionado à inovação em logística das
redes que subsidiam esta importante prática.

A presente edição inclui também uma resenha de um livro sobre gestão de carreiras, um
tema de grande atualidade.

Boa leitura.

Marco Antonio Pinheiro da Silveira
(editor-chefe)

Edson Keyso Miranda Kubo
Wilson Aparecido da Costa Amorim

(Editores Associados)


