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Diante do desafio de elevar o nível das publicações científicas e da qualidade dos periódi-

cos da área de ACT, a G&R vem mais uma vez apresentar à comunidade científica, a sua contri-

buição com a edição de n.90, que além de eclética, enfatiza o caráter regional, local e peculiar 

da realidade das organizações Brasileiras.

Esta edição privilegia novamente as práticas de gestão e de desenvolvimento  regio-

nal. No primeiro artigo, observa-se a preocupação com a oferta de cursos universitários no 

Centro-Oeste Brasileiro, por meio da pesquisa intitulada: Avaliação da expansão recente 
da Universidade Federal de Goiás segundo a ótica do mercado de trabalho. O se-

gundo artigo envolve a análise da efetividade da política pública de combate à pobreza no 

Brasil: Efeitos do Programa Bolsa Família sobre os gastos das famílias beneficiárias 
em Mauriti, Ceará. Na sequência, contemplam-se também as ações governamentais para o 

provimento das necessidades da população por meio do manuscrito Compras governamen-
tais sob a ótica da avaliação de desempenho: um mapeamento do tema conforme as 
delimitações postas pelos pesquisadores.

Diante da crise hídrica em São Paulo e da importância desse tema para a sustentabilidade, 

esta edição também apresenta artigo Eficiência produtiva das empresas prestadoras de 
serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto nos municípios mineiros. Pode-se 

observar que as práticas locais são ressaltadas em artigos como a A vocação econômica local 
como antecedente à orientação para o mercado: um estudo comparativo entre locali-
dades do litoral sul do Brasil; já a identidade profissional e os aspectos peculiares das organi-

zações podem ser encontrados respectivamente nos artigos Além de estereótipos profissio-
nais: o cotidiano de trabalhadores de sex shops e Atitudes de Torcedores de Futebol 
Frente a Marcas Patrocinadoras de Times Rivais ao Seu. Um Estudo Exploratório. Por 

último, diante da importância da transparência nas organizações e do desafio da defesa dos 

interesses dos stakeholders Brasileiros, encontram-se nesta edição dois artigos relacionados 

à questão da governança, que são a Governança Corporativa e Risco: uma análise du-
rante crises ocorridas na primeira década do século XXI e Governança Corporativa, 
Responsabilidades dos Órgãos de Controle e Ouvidorias: Estudo em Bancos no Brasil.

Agradecemos a todos por prestigiarem mais uma edição, que esperamos ser capaz de pro-

ver uma leitura repleta, agradável, com fluidez, qualidade e contribuição científica.

Boa leitura!

Edson Kubo
Editor Assistente
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