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A Gestão & Regionalidade, cumprindo sua tradição, publica dez textos inéditos de autores 
provenientes das diversas regiões do Brasil. Representantes da região Nordeste, Ceará, Rio 
Grande do Norte e Pernambuco, se fazem presentes em quatro artigos; da região Sudeste, São 
Paulo e Minas Gerais, em três; da região Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, os leitores encontra-
rão mais dois artigos e, por m, da região Centro-Oeste, Goiás e Distrito Federal completam 
a revista. Isso mostra o compromisso da G&R em abrir espaço à diversi cação e à gestão do 
desenvolvimento regional.

Os temas desta edição possuem largo espectro, e os resultados das pesquisas demonstram 
algumas conclusões.

No artigo “Cidades médias do Nordeste: breves considerações acerca dos dinamismos e 
desa os no pós-1990”, vimos como a região se bene ciou com a reestruturação produtiva e 
desconcentração industrial da região Sudeste, bem como das políticas scal- nanceiras pro-
movidas pelos governos estaduais e municipais, possibilitando a instalação de novos estabele-
cimentos nas cidades médias nordestinas.

Em “Gestão ambiental e gestão dos recursos hídricos no contexto do uso e ocupação do 
solo nos municípios”, demonstra-se como os modelos de gestão dos recursos hídricos e do 
meio ambiente nos municípios cearenses apresentam fragilidades inerentes à baixa integração 
entre ambos e ao baixo nível de implementação de instrumentos de gestão.

Em “Grau de maturidade na gestão das empresas de confecção em Santa Cruz do 
Capibaribe (PE)” foi aplicado o diagnóstico da matriz de competitividade proposta pela 
Fundação Nacional da Qualidade, seguindo as diretrizes do Modelo de Excelência da Gestão. 
Os resultados obtidos sugerem que, pela média do grau de maturidade, os empreendimentos 
analisados encontram-se imaturos.

Outro trabalho aborda se existiram variações de e ciência, em função do período eleito-
ral, na gestão dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado da Bahia durante o 
período de 2008, 2009, 2012 e 2013. Os resultados evidenciaram que não existe ganho de 
e ciência no período das eleições, mas sim no período imediatamente posterior, contrarian-
do a hipótese de que, no ano eleitoral, os gestores municipais buscariam dar um uso mais 
e ciente aos recursos do SUS.

O desenvolvimento rural nos municípios de Minas Gerais também ganhou destaque, re-
forçando a importância dos seguintes fatores: aspectos sociais, investimento público setorial, 
aspectos político-demográ cos, políticas públicas para a agricultura familiar, condições da ati-
vidade agropecuária e condições ambientais.

Outro estudo teve como objetivo identi car os fatores que levaram as pessoas à utilização 
das redes sociais para participação nos protestos. Os resultados evidenciam os fatores que in-
uenciaram positivamente essa participação e demonstram a descrença dos respondentes em 

relação a algum efeito positivo quanto à solução dos problemas da gestão pública.
“O marketing interno como elemento básico ao desenvolvimento de cidades e localida-

des” chama atenção para a essência do desenvolvimento de uma localidade, que reside em 
gerenciar bem os processos de troca entre a cidade ou região e seus diversos públicos, tais 
como novos investidores e turistas, entre outros.
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No estado de Goiás, a pesquisa avalia o estágio de implantação da responsabilidade social 
empresarial quanto às políticas de recursos humanos nas empresas sucroalcooleiras e conclui 
que as transformações vivenciadas pelo setor não foram su cientemente capazes de provocar 
mudanças signi cativas em termos de postura socialmente responsável.

Outro artigo trata da inovação e do intraempreendedorismo, veri cando a existência de 
relação entre o Índice de Inovatividade de Produto (Inip) e as práticas intraempreendedoras 
em empresas de Tecnologia da Informação do Arranjo Produtivo Local (APL) no sudoeste do 
Paraná. Segundo o estudo, os benefícios da conexão entre intraempreendedorismo e inova-
ção tornam-se reais caso a empresa demonstre capacidade para inovar em muitos lugares 
simultaneamente.

No Rio Grande do Sul, a pesquisa objetivou modelar as ações ambidestras e suas dimen-
sões: exploração e explotação, em contraste com desempenho das farmácias de uma rede do 
Rio Grande do Sul. Foi concluído que o investimento em estratégias ambidestras feito pelos 
gestores das empresas resulta em desempenho correspondente. Embora os resultados da as-
sociação sejam igualmente positivos, não foi con rmado que as estratégias de exploração e 
explotação re itam desempenho.

Finalmente, agradecemos a toda a equipe que tornou possível esta edição: editores asso-
ciados, avaliadores, autores, funcionários. E esperamos que a leitura da G&R contribua com o 
surgimento de novas pesquisas que proporcionem o desenvolvimento social e econômico do país.

Eduardo de Camargo Oliva
Editor-chefe G&R
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