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É com satisfação que publicamos a primeira edição de 2014 da Gestão & Regionalidade.

Cada vez mais, é gratificante constatar o crescimento e o amadurecimento de nossa revista. 
Agradeço aos editores associados, colegas do Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul (PPGA-USCS) e aos doutorandos que dão apoio na tarefa de 
acompanhar o processo de avaliação dos artigos.

Nesta edição, publicamos nove artigos, sendo que o usual, até o momento, eram oito artigos 
por edição. A partir da edição seguinte, publicaremos dez artigos por fascículo.

O primeiro trabalho é da área de Finanças e foi produzido por mestrandos do Programa de Pós-
graduação em Administração de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional 
de Blumenau (FURB), orientados pela Profª Drª. Ilse Beuren.

O segundo artigo trata da produção de teses e dissertações em Administração sobre susten-
tabilidade nas regiões Norte e Centro-Oeste e é resultante da tese de doutorado defendida pela 
Professora do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Universidade Nove de 
Julho, de São Paulo.

O terceiro artigo foi produzido por uma professora e uma mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Administração da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e trata de Ecologia 
Organizacional e Teoria de Redes.

O quarto artigo é de Ensino em Administração e é de autoria de três pesquisadores ligados 
ao Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

O quinto trabalho desta edição foi elaborado por Henrique César de Melo Ribeiro, da Universidade 
Nove de Julho. O autor realiza uma metanálise nos periódicos da área de Administração no Brasil, 
observando a evolução do tema Redes Sociais.

O sexto trabalho trata de gestão regional e sustentabilidade energética e seus autores são do 
Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade da Amazônia (UNAMA).

O sétimo artigo é de autoria de dois pesquisadores do Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e trata do tema Clima Organizacional.

O oitavo trabalho é de pesquisadores ligados ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O tema da pesquisa é 
a Teoria do Comportamento Planejado, e os autores fazem uma aplicação dessa teoria no mer-
cado educacional superior.

O último trabalho desta edição é de autoria da colega Isabel Cristina dos Santos, do PPGA-
USCS, em parceria com pesquisadores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O trabalho 
trata da questão da segurança em aviação relacionada ao aspecto comunicação. 

Uma boa leitura.

Marco Antonio Pinheiro da Silveira 
Editor Chefe
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