3

Reuna - Belo Horizonte, v.13, nº3, 2008.

5

EDITORIAL
A REUNA – Revista de Economia, Administração e Turismo, em sua missão
de contribuir na divulgação da produção científica nas áreas de Ciências
Gerenciais e afins, apresenta, neste terceiro número de 2008, trabalhos
envolvendo os temas turismo, estratégia empresarial e taxas de criminalidade
em municípios.
No primeiro artigo, apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o
desenvolvimento do termalismo no mundo e no Brasil. Este segmento do
turismo mostrou-se, ao longo dos anos, um importante setor da economia.
Entre os vários países que têm, nos recursos hidrominerais, uma fonte de
emprego e renda, o Brasil se destaca por diversas e famosas estâncias e
movimenta um número substancial de turistas e de recursos.
O segundo artigo traz um estudo sobre estratégia organizacional, tendo como
visão primordial o fato de que a questão humana nas organizações deve ser
tratada de uma forma mais ampla e mais profunda do que as teorias que
buscam tão somente o aumento da eficiência e da competitividade. Neste
trabalho, discutem-se teorias clássicas e uma teoria recente denominada
Visão Baseada em Recursos.
O terceiro artigo analisa a relação entre patrimônio histórico rural e turismo e
traz contribuições importantes para a memória coletiva do país ao mostrar
peculiaridades da história do café no Brasil e no Vale do Café fluminense, as
construções arquitetônicas das fazendas, os usos e costumes dos Barões do
Café.
Considerando que um planejamento de qualquer atividade turística depende
da integração e análise de dados e informações relacionadas a oferta,
demanda e subsistemas turísticos relacionados, o quarto artigo apresenta
uma revisão sobre as técnicas mais utilizadas em análise temporal de
demanda turística. Previsões de demanda são importantes para o
planejamento da infra-estrutura e da superestrutura futura, das acomodações,
do transporte, das atrações, da promoção e outros serviços.
O crescimento elevado das taxas de criminalidade no estado de Minas Gerais
motivou o desenvolvimento da pesquisa apresentada no quinto artigo. O
objetivo foi verificar a existência de clusters entre os municípios mineiros e
determinar um índice de criminalidade municipal, usando variáveis
representativas de crimes violentos. Os resultados obtidos mostram por que
as políticas de combate à criminalidade devem ser diferenciadas por tipo de
crime e devem considerar as externalidades negativas dos municípios com
alta criminalidade sobre seus vizinhos.
Ao final, apresenta-se uma Nota Técnica na qual um grupo de pesquisa do
Centro Universitário UNA discute as transformações contemporâneas pelas
quais passa a sociedade, as novas tecnologias de Comunicação e
Informação e como estas podem ser usadas para melhorar os processos de
aprendizagem educacionais.
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