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EDITORIAL

DESENVOLVIMENTO EM QUESTÃO
Editora Unijuí • ano 12 • n. 26 • abr./jun. • 2014 p. 1-4

Apresentação

A revista Desenvolvimento em Questão, vinculada ao Programa de Pós-

-Graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento da Universidade Regional 

do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), está publicando 

a edição correspondente ao volume 12, número 26, referente ao período 

abril-junho de 2014. 

A partir de 2014 a revista assumiu a periodicidade trimestral, com 

quatro números por ano, bem como ampliou os trabalhos publicados (entre 

10 e 12) por edição. A partir da edição de número 18 a revista passou a ser 

editada apenas em formato eletrônico pelo Serviço de Editoração Eletrônica 

de Revistas – SEER/OJS, com ISSN 2237-6453, que substitui e dá sequência 

à versão impressa, cujo ISSN é 1678-4855.

A revista possui classificação com conceitos distintos em dez áreas de 

avaliação do sistema WebQualis da Capes, a saber: (B1) na área de Adminis-

tração, Ciências Contábeis e Turismo; (B2) nas áreas Interdisciplinar e de 

Planejamento Urbano e Regional/Demografia; (B3) nas áreas: Ciências Am-

bientais; Engenharias III; História; (B4) nas áreas: Ciências Sociais Aplicadas 

I; Sociologia; (B5) nas áreas: Arquitetura e Urbanismo; Ciências Agrárias I.      

Disponibilizamos esta nova edição aos colaboradores diretos (autores, 

avaliadores e membros do Conselho Editorial), programas e instituições par-

ceiras, bem como ao público que a acessa livremente no portal eletrônico da 

revista ou pelos portais de indexação da Redalyc e da Latindex ou ainda nos 

diretórios Revistas no SEER e Portal de Periódicos da Capes, reforçando o 

compromisso da revista em estimular o debate, a reflexão e a socialização 

de conhecimentos relacionados ao tema do desenvolvimento.



David Basso

2 Ano 12 • n. 26 • abr./jun. • 2014

Esta edição de número 26 contempla 11 artigos, envolvendo, ao todo, 

36 autores e coautores, dos quais nenhum mantém vínculo institucional 

com a Unijuí, instituição que responde pela manutenção da revista. Destes 

36 autores, 5 mantêm vínculo com a Unidade Integrada Vale do Taquari de 

Ensino Superior (Univates), de Lajeado/RS; 5 são vinculados à Universi-

dade Regional de Blumenau, SC (Furb); 4 com a Universidade Federal de 

Lavras, MG (Ufla); 3 com a Universidade Federal do Ceará (UFC); 3 com 

a Faculdade Novos Horizontes (FNH) de Minas Gerais; 2 com a Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); 2 com a Universidade de 

Passo Fundo, RS (UPF); 2 com a Universidade de Caxias do Sul, RS (UCS); 

2 com a Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). Os outros 8 

autores possuem vínculo com uma das seguintes Instituições: Universidade 

da Amazônia (Unama), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universi-

dade Estadual do Pará (Uepa), Universidad ORT do Uruguai, Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Centro Universitário Facex/

RN, Serviço Nacional do Comércio/RN (Senac) e Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa) de Minas Gerais.

O artigo que abre esta edição é de autoria de Eliane Salete Filippim, 

Sirlei Fávero Cetolin, Pedro Isern e Sergio Duarte de Castro. Partindo do 

pressuposto de que o território local é importante arena para o debate e con-

solidação de soluções criativas e descentralizadas para problemas comuns, 

tanto para a gestão de políticas públicas quanto para o desenvolvimento 

sustentável, os autores descrevem e analisam a cooperação existente na Faixa 

de Fronteira que se situa entre os municípios de Dionísio Cerqueira(SC/

BR) e Bernardo de Irigoyen (Misiones/AR).

Karen Beltrame Becker Fritz, Paulo Dabdab Waquil e Luiz Fernando 

Fritz Filho utilizam-se da abordagem das capacitações proposta por Amartya 

Sen para analisar os intitulamentos que se relacionam com a insegurança 

alimentar no Rio Grande do Sul e avaliar os impactos dessa situação para a 

expansão das capacitações das famílias rurais gaúchas. 
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Considerando a importância da área da educação para o desenvol-

vimento social e econômico do país e o acompanhamento necessário que 

deve ter a alocação de recursos públicos, Elisandra Henn Diel, Fábio José 

Diel, Sheila Jeane Schulz, Tânia Cristina Chiarello e Fabricia Silva da Rosa 

analisam o desempenho dos municípios brasileiros com mais de 100 mil 

habitantes quanto a sua estratégia relacionada aos investimentos públicos 

em educação. 

Na sequência, Mônica Cavalcanti Sá Abreu, Maria do Socorro Silva 

Mesquita e José Carlos Lazaro Silva Filho analisam os resultados da gestão 

ambiental pública em um município de pequeno porte do semiárido nordes-

tino, observando a configuração institucional dos atores e os instrumentos da 

gestão ambiental para avaliar a atuação do poder local e dos representantes 

da sociedade civil. 

O artigo de Wendel Alex Castro Silva, Maria da Glória Pereira e Elis-

son Alberto Tavares Araújo, por sua vez, analisa se houve criação de valor 

econômico e transparência na disponibilização de informações contábeis em 

um órgão público municipal. 

Alex dos Santos Macedo, Diego Neves de Sousa e Nora Beatriz Presno 

Amodeo procuram entender o funcionamento do processo de comunicação 

das cooperativas agropecuárias com os produtores rurais, viabilizado pelo 

processo de organização do quadro social, bem como o papel desta ferramenta 

na interface da gestão empresarial com a gestão social.

Os três artigos que vêm na sequência discutem questões relacionadas 

aos segmentos de energia e combustíveis do Brasil. 

Fabricio Quadros Borges e Fabrini Quadros Borges questionam se 

a introdução da dinâmica proposta pela plataforma logístico-cooperativa 

poderia ser utilizada como contribuinte ao planejamento da matriz elétrica 

brasileira. 
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Mensurar o grau de Inovação, especificamente em torno da Dimensão 

Soluções, no segmento de petróleo e gás brasileiro, é o objeto da investigação 

de Thales Gleyson Medeiros Silva e Richard Medeiros de Araújo, a partir 

da aplicação do modelo Radar da Inovação de Bachmann e Destefan em 

empresas atuantes no segmento de Petróleo e Gás (P&G), em Mossoró/RN.      

O tema do Biodiesel é discutido por Flávia Luciana Naves Mafra, Maria 

Cristina Angelico Mendonça e Vanessa Aparecida Souza com base na análise de 

uma iniciativa de produção de biodiesel em município do sul de Minas Gerais, 

buscando investigar as bases sobre as quais foi construída essa experiência. 

Fernanda Lazzari, Gabriel Sperandio Milan e Luiz Antonio Slongo 

analisam os aspectos relativos aos efeitos negativos do estereótipo do país de 

origem em relação aos produtos fabricados e comercializados pela China com 

base na percepção de profissionais que trabalham com comércio internacional. 

Por fim, Marcos Rogério Kreutz, Neli Galarce Machado, Fernanda 

Schneider, Sidnei Wolf e Diego Antonio Gheno analisam a relação entre o 

desmatamento e o aumento da área plantada de soja ocorrido na década 70 

no Vale do Taquari, RS.

Na expectativa de que os trabalhos desta edição despertem a curio-

sidade e satisfaçam as expectativas dos leitores, a revista Desenvolvimento 

em Questão agradece a todos os que colaboraram para esta edição – autores, 

avaliadores, revisores, membros do Conselho Editorial – ao mesmo tempo 

em que se coloca à disposição para receber novas contribuições que se pro-

ponham a alimentar o debate, tanto no sentido de reforçar ideias, responder 

criticamente posicionamentos teórico-metodológicos utilizados pelos nossos 

colaboradores para analisar processos ou situações de desenvolvimento, quan-

to para agregar novos temas, conceitos ou abordagens que contribuam para 

alargar e fazer avançar as reflexões em torno da temática do desenvolvimento.

David Basso 

Editor


