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Apresentação

Desenvolvimento em Questão, revista do Programa de Pós-Gradua-

ção Stricto Sensu em Desenvolvimento da Universidade Regional do

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul — Unijuí — chega a sua edição

de número 16 renovando o seu compromisso de ser um instrumento de

estímulo ao debate, à reflexão e socialização de saberes tendo como

eixo temático as distintas facetas que envolvem a temática do desenvol-

vimento. Queremos apresentá-la tanto aos colaboradores (autores e mem-

bros do Conselho Editorial e do quadro de avaliadores), programas e

instituições parceiras que recebem gratuitamente a versão impressa, quan-

to ao crescente público que a acessa livremente no portal da Redalyc —

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal,

coordenada pela Universidad Autónoma del Estado de México (<http://

redalyc.uaemex.mx, ou diretamente em http://redalyc.uaemex.mx/src/

inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=752>).

Aproveitamos igualmente a oportunidade da socialização desta

edição para comunicar que, por decisão do Comitê Editorial em conjun-

to com a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvi-

mento ao qual está vinculada, a revista está iniciando o processo de ins-

talação do Serviço de Editoração Eletrônica de Revistas — SEER —, com

o qual esperamos agilizar tanto o processo de submissão de trabalhos e

de avaliação pelos consultores quanto da própria editoração e publica-

ção. Nossa expectativa é de que a partir do próximo número a revista

tenha uma versão impressa e uma eletrônica, com um indicativo de que

a partir de 2013 ela mantenha apenas a versão eletrônica, seguindo a

tendência da maioria dos periódicos. Alertamos, entretanto, que a revista

continuará a mesma, mantendo a sua linha editorial.

Dos seis trabalhos desta edição (cinco artigos e uma resenha), ape-

nas um tem entre seus autores pessoas vinculadas ao curso de Mestrado

em Desenvolvimento da Unijuí e cinco são de autoria de colaboradores

vinculados a outras instituições acadêmicas brasileiras.
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Os três primeiros trabalhos têm em comum a utilização de estudos

de caso para refletir sobre temas distintos em três situações reais de de-

senvolvimento. No primeiro trabalho Késya Hack e Eliane Filippim

analisam as dificuldades para se chegar ao equilíbrio entre os processos

de descentralização das funções do Estado, a participação da sociedade e

o desenvolvimento regional, tomando como referência empírica o caso

do Conselho de Desenvolvimento Regional da região de Joaçaba, em

Santa Catarina. Marlise Vitcel, Enise Teixeira, Fabio Lemes e Denise

Grzybovski, por sua vez, partem da observação da experiência da Itecsol,

uma incubadora de empreendimentos de Economia Solidária, para ana-

lisar as suas possíveis contribuições na promoção do desenvolvimento

regional com sustentabilidade. Na sequência o caso de famílias assenta-

das no município de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, é tomado

como referência por Leonardo Ferreira e Vicentina Ramires para estudar

as implicações do processo de transmissão de informações para os agri-

cultores familiares no desenvolvimento rural.

Ronaldo Ribeiro, Carlos Rossetto e Miguel Verdinelli, por sua

vez, partem de uma rigorosa revisão de literatura para fundamentar a

necessidade de uma agenda de pesquisa para aprofundar os estudos com

base na realidade das organizações empresariais brasileiras sobre a rela-

ção entre o alinhamento dos recursos da empresa ao seu comportamento

estratégico.

A responsabilidade social corporativa é o tema do trabalho de Ale-

xandre Xavier, no qual busca refletir sobre as novas relações das empre-

sas com questões de interesse social, para o que é necessário ir muito

além dos seus objetivos específicos relacionados a sua reprodução eco-

nômica.

Por fim, na resenha que faz do livro Escalas y políticas del desarrollo

regional, organizado por Fernandez e Brandão, Ivo Marcos Theis enfatiza

a necessidade de um maior rigor acadêmico para fazer frente à superficiali-

dade que envolve uma grande parte dos estudos relacionados ao desen-
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volvimento local e regional, seja pelo mimetismo das regiões ganhado-

ras, sem o necessário embasamento às realidades latino-americanas ou, e

em especial, sem o necessário vínculo com as escalas nacional e global.

Esperando que estes textos possam despertar a curiosidade e sa-

tisfazer as expectativas dos leitores, a revista Desenvolvimento em Questão

agradece a todos os que colaboraram para esta edição — autores, avaliado-

res, revisores, membros do Conselho Editorial —, ao mesmo tempo que

se coloca à disposição para receber contribuições que se proponham a

alimentar o debate, tanto no sentido de reforçar ideias, responder critica-

mente posicionamentos teórico-metodológicos utilizados pelos nossos

colaboradores para analisar processos ou situações de desenvolvimento,

quanto para agregar novos temas, conceitos ou abordagens que contribuam

para ampliar e fazer avançar as reflexões sobre o desenvolvimento.

David Basso

Presidente do Comitê Editorial
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