
   

Cadernos EBAPE.BR

E-ISSN: 1679-3951

cadernosebape@fgv.br

Escola Brasileira de Administração Pública e

de Empresas

Brasil

Milano Falcão Vieira, Marcelo

Editorial

Cadernos EBAPE.BR, vol. 5, núm. 3, septiembre, 2007

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas

Rio de Janeiro, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323228067001

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3232
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323228067001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=323228067001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3232&numero=28067
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323228067001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3232
http://www.redalyc.org


CADERNOS EBAPE.BR

Editorial

" ..... FGV

No meu retorno a frente dos Cadernos Ebape.BR gostaria, inicialmente, de agradecer ao professor Eduardo Ayrosa,

editor adjunto, os ed itoriais dos deis últimos números , lancados no período do meu afastamento.

Este número é bastante diversificado em termos de conteúdo dos artigos publicados. Entretanto, um dos temas parece
tangenciar a todos eles: o desenvolvimento. Durante deis anos (2005 e 2006) tive o prazer de coorde nar uma área

temática na Divlsáo de Estudos Organizacionais da Anpad chamada "Orqanlzacées e Desenvolvimento". Ainda , em

2007 , coordenei urna área chamada "Desenvolimento" no X Colóquio Internacional Sobre Poder Local, realizado em

Salvador. O grande número de trabalhos submetidos nessas duas áreas me fez ter a certeza de que o tem a precisa
retornar a uma poslcáo centra l na Admlnistracáo.

A evolucáo empírica do desenvolvimento e a inflexáo correspondente de seu conceito, estáo permeadas por mudanc;as

nos padrees de prcducáo, alto desenvo lvimento tecno lógico , globa liza,ao de mercados e fluxos financeiros que
promoveram, ao langa do tempo, uma reorqanizac áo de instituic;6es e torca s promotora s do desenvolvimento

evide nciando novas relac;6es entre o Estado, o mercado e a sociedade. O foco na localidade e a articulacáo entre

lnstitulc ées de diferen tes naturezas implicam em reconhecer um palco mais ou menos delimitado onde diferen tes atores
protagonizam jogos de poder.

O conceito de desen volvimento é central em um país como o Brasil, onde as pessoas ainda morrem por insuficiencia

alimentar. A única maneira de resolver este problema é levar o desenvolvimento para as regi6es menos privilegiada s do
país . Como disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil nao é um país pobre ; é um país desigual. O

des envolvimento pode ajudar a diminui r as diferen c;as entre ricos e pobres , bem como levar condic;6es mais humanas
de vida as populac;6es que hoje se encontr am em situa cáo de misér ia. Nao há "condic áo human a" sem

desenvolvimento.

Algumas análises sobre desenvolvimento en co ntra m-se disponíve is neste número. No primeiro a rtigo deste número
Jorge Sau sen e Wylmor Dalfovo analisam o processo de forrnacáo e desenvolvimento do Pólo Moveleiro de Lucas do

Rio Verde, em Mato Gross o e sua cc ntr ibulcáo para o desenvolvimento local. Na sequ éncia, Luiz August o Bichara e
Élvia Fadul analisam os consórcios de operac áo formados por empresas prestadoras de servic;o público de transporte

de passageiros de ónibus em Porto Alegre . Os autores concluem que , apesar de apre sentar alugn s resultados

interessantes , o consórcio ainda nao é suficientemente maduro em relacáo ao potencia l do modelo de orqanizacáo em

rede . No terceiro artigo Ca rla G ómez e Leon ardo Cas tillo apresentam o modelo EPC-Social para ava liacáo da

performance social para negócio s sustentáveis. Segundo os autores, o modelo permite colher informa c;6es para

subsidiar a tomada de decisá o em relacáo ao gerenciamen to do impacto social. Alexand re Faria e Takeyoshi Imasato
ass inam o quarto artigo. Os autores defendem teoricamente a importancia da dirnensáo território-intern acional da

autoridade e da legitimidade para estrategistas e para a área de estratégia. Isso significa, para eles , que o
conhecimento gerado nos EUA e de aplica cáo problemática no Brasi l, por nao cons iderar questóes de poder, de

política , bem como de es pec ificidades de econom ias emergentes. Júlio Cesar e Carlos Everaldo discutem no quinto
artigo a empresarizacáo e o controle organizacional em um clube de futebol catarinense: o Figueirense Futebol Clube.

Os autores dáo sequ éncia a um serie de trabalhos na mesma direcáo, que t ém sido desenvolvidos pelo grupo de

pesquisa Observatório da Realidade Organizacional. No sexto artigo Elisete Pfitscher, Bernardete Limong i, Eleonora
Vieira , Margarete Pfitscher e Paulo César Pfitscher analisam a situacáo dos gerenciamento dos aspectos e impactos

ambientais em hospitais uti lizando o m étodo Gaia (Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambien tais). O s étimo artigo
é um ensaio teórico de autoria de Marco T úlio. Trata da confianc;a organizacional como chave para a coordenacáo
implícitoa e para a construcáo do capital intangível. O oitavo artigo , assinado por Flávia Pacheco, Ana Beatriz Silveira e

Alessandra Nogueira analisa a questáo da participac áo socia l na Conferencia Municipal de Olinda e chegam a
co nclusáo de que tal participac áo ainda é razoavelm ente limitada. No nono artigo Márcia Carvi lhe, Heitor Pe reira e
Heitor Kato apresentam os resultados de um estudo sobre a contribuicáo da gestaD do conhecimento na gerac;ao de

beneficios intermediários em programas púb licos . O caso estudado e o do programa Mae Curitibana. O artigo que fecha

este número é de autoria de Ana Sí lvia Ipirang a, Mónica Amo rim e Maria V ilma Faria . As autoras aprese ntam uma
proposta de aplicacáo de tecnologia de mobilizacáo social para o desenvolvimento de um arranjo produtivo local.

Encerramos este número dos Cadernos Ebape.BR com a resenha de Francisco Costa, do livro Shopping center : a
cated ral das mercadorias de autoria de Valqui ria Padilha.

Desejo a todos boa leitura!



Marcelo Milano Falcáo Vieira
Editor


