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Gestão & Regionalidade - Vol. 29 - Nº 86 - mai-ago/2013

A publicação desta edição da Gestão & Regionalidade vem acompanhada da adoção de novas 
práticas na gestão da revista. A obtenção do estrato qualis B1 trouxe aumento no número e na 
qualidade das submissões. Este movimento gerou intensificação dos esforços no sentido de garan-
tir um processo célere, transparente e criterioso de avaliação de trabalhos. Já estamos contando, 
por exemplo, com ajuda de sete colegas do Programa de Pós Graduação em Administração da 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (PPGA/USCS), que compartilham com este edi-
tor as decisões ligadas ao deskreview e à decisão final sobre os artigos. A proposta, que está em 
implementação, se mostra bastante promissora, pois além de tornar o processo mais eficiente, 
propicia um ambiente de troca de ideias entre os participantes, o que favorece a transparência e 
o constante questionamento sobre a identidade da G&R.

Seguem breves comentários sobre os trabalhos publicados nesta edição:

O primeiro artigo, de autoria de professores da Universidade Federal de Campina Grande, 
apresenta uma metodologia para verificar e analisar o nível de competitividade de organizações 
agroindustriais, com ênfase na coordenação.

O segundo artigo foi elaborado por quatro autores da Universidade Federal de Santa Catarina, 
e seu objetivo é analisar os instrumentos de políticas públicas existentes no Brasil, e os consequen-
tes impactos nas questões ambientais.

O terceiro texto é de pesquisadores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que abordam estudo 
que investigou as atividades de estratégia híbrida no oligopólio da produção de alumínio no Brasil.

O quarto trabalho foi produzido por cinco pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte e está voltado à identificação de possíveis melhorias no fluxo de informações entre os setores 
comercial e de planejamento e controle da produção de uma empresa do ramo alimentício do estado.

Os autores do quinto artigo desta edição estão ligados à Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul. O estudo tem como objetivo analisar os efeitos da intervenção governamental na compe-
titividade da produção de soja em grãos no estado.

O sexto trabalho é de dois autores da Universidade Federal de Minas Gerais e nele é estudada 
a territorialidade em uma organização-cidade, com base em pesquisa realizada em uma rua do 
centro de Belo Horizonte, o quarteirão do soul.

O sétimo texto foi redigido por professores do Programa Stricto Sensu da USCS e nele são 
investigadas as centrais de compras e de serviços no setor de farmácias do Brasil como alternativa 
para a sobrevivência desses estabelecimentos independentes face às grandes redes.

O oitavo trabalho é também elaborado por uma professora e alunos do Programa Stricto Sensu 
da USCS, em parceria com professor do PPGA da Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV). O trabalho aborda a contabilidade enxuta (lean 
accounting) na indústria automobilística, estudando o caso da Fiat.

Boa leitura a todos!

Marco Antonio Pinheiro da Silveira
Editor-chefe
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