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EDITORIAL
A REUNA – Revista de Economia, Administração e Turismo apresenta, neste
terceiro número de 2007, trabalhos que abrangem temas como gestão do
turismo, qualidade de serviços, marketing de produtos, políticas públicas e
análise sócio-econômica de cidades brasileiras.
O primeiro artigo consiste de uma pesquisa efetuada no Município de Nova
Lima - MG junto a turistas e empresários do setor turístico com o objetivo de
identificar ações específicas que, se adotadas pelo poder político e
empresarial local, poderão contribuir para o desenvolvimento do turismo na
região.
Considerando que a qualidade dos serviços prestados pelas organizações é
um fator de diferenciação para o cliente, o segundo trabalho apresenta um
estudo de caso realizado na Matermed. Os resultados obtidos por meio de
questionários aplicados aos clientes permitiram identificar os construtos mais
importantes presentes no Modelo de Qualidade de Serviços para o caso da
empresa estudada.
O terceiro artigo versa sobre o marketing envolvido nos produtos com a marca
Estrada Real. Estudaram-se três corporações mineiras que usam a marca
para agregar aos seus produtos valores como o tradicionalismo e a cultura
mineira.
O papel dos conselhos gestores no controle das ações do Estado é analisado
no quarto artigo. O período envolvido no estudo é aquele pós anos 90,
quando o conceito de sociedade civil foi remodelado em função das novas
formas de atuação dos movimentos sociais.
No quinto artigo, analisa-se o desenvolvimento de cidades brasileiras por
meio de uma técnica de programação linear que permite comparar o
desempenho de várias cidades simultaneamente. A técnica, chamada DEA,
em inglês, Data Envelopment Analysis, tem sido usada com sucesso para
comparar eficiências de unidades tão diferentes como: hotéis, indústrias em
geral, escolas, países, cidades, dentre outras. O estudo mostra que as
grandes cidades mineiras, quando comparadas com as capitais brasileiras,
apresentam baixa eficiência ao transformar seu PIB em bem-estar para a
população.
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