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Prezados leitores!
Estamos publicando a edição de nº 52 da Revista Estudos do CEPE! Como primeira edição
após transição do editorial da revista. Gostaríamos de agradecer ao Prof. Dr. Silvio Cezar Arend pelo
auxílio irrestrito nesta empreitada, professor que continuará como membro do corpo editorial do
periódico. Com a vinculação da revista ao PPGA, a Estudos do CEPE configura mais uma publicação
no perfil da Universidade de ter os seus periódicos vinculados aos programas de pós-graduação. O
Mestrado Profissional em Administração é parte de uma estrutura de excelência no ensino e
pesquisa de gestão, possuindo efetiva integração com o Curso de Administração e demais cursos e
programas, especialmente aqueles vinculados ao Departamento de Gestão de Negócios e
Comunicação, este que incorpora cursos e programas afins aos propósitos da revista, bem como
representa o espectro amplo de atuação deste periódico que é balizado pelos preceitos de gestão.
Neste contexto de gestão incorpora-se Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e
demais cursos relacionados com a temática, tendo escopo direcionado para Operações, Marketing,
Inovação, Modelos de Gestão e Indicadores Organizacionais, assim como outros temas aderentes.
Na presente edição contamos com 5 artigos, a iniciar por Wartchow et al. que abordam
acerca dos reflexos tributários no contexto da advocacia. Como ênfase do estudo, o foco centrado na
avaliação da economia tributária, com participação de profissional da área de advocacia. Os
resultados do estudo evidenciam que a sociedade unipessoal de advocacia proporciona redução
efetiva na carga tributária do contexto de estudo.
No segundo estudo publicado nesta edição, Oliveira et al. abordam os fatores de adesão ao
programa microempreendedor individual, com base nas feiras livres em município situado em Goiás.
Mediante operacionalização de pesquisa qualitativa foi verificada relação entre escolaridade, adesão
ao programa e perfil, ou tipo de empreendedor. Foram categorizados os empreendedores em três
perfis: escolaridade fundamental com empreendedores autodidatas, que nem sempre aderem a este
tipo de programa; escolaridade média, onde o empreendedorismo emana da necessidade e, por isso,
gera a procura por adesão ao programa e por fim; escolaridade superior, onde o empreendedorismo
decorre como uma iniciativa inesperada.
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O terceiro artigo, de Comel e Deponti aborda a percepção de atores regionais no cenário da
cooperação, na industrial de confecção e vestuário situada na região do Vale do Taquari, no Estado
do Rio Grande do Sul. Com aplicação de pesquisa qualitativa o estudo contou com 25 respondentes,
chegando a conclusão de que neste contexto a cooperação recebe percepção positiva entre os
atores regionais envolvidos, mas restrita entre as empresas, demonstrando que existe potencial
regional ainda inexplorado para a cooperação.
Em Rodrigues et al., a dinâmica de análise do consumo de biodiesel é a centralidade de
estudo. Trata-se da verificação da dinâmica de sistemas relacionados ao transporte público, tendo
como contexto um município do Estado do Rio Grande do Sul. Mediante modelo computacional é
analisada a emissão de CO2 relacionada ao transporte público. Os resultados obtidos corroboram
que há redução de impacto ambiental na relação entre biodiesel e diesel mineral.
Por fim, mas não menos importante, o trabalho de Bustamante e Barbosa aborda a
participação da agricultura familiar no cenário do agronegócio do Brasil. Como resultado os autores
verificam a existência de desigualdade social, econômica e ainda regional na agropecuária, tendo
como referência o conceito de agricultura familiar apresentado pelos autores. Identificam os autores
a maior participação de todos os formatos de agricultura nas regiões centro-sul do país.
Os editores desejam ótima leitura a toda comunidade acadêmica de pertencimento à revista
Estudos do CEPE. Destacamos a importância de todos, autores, revisores e leitores no sucesso desta
revista, e na disseminação do conhecimento produzido através de sua publicação.

Estudos do CEPE [ISSN 1982-6729]. Santa Cruz do Sul, n. 52, p. 01-02, jul./dez. 2020.
https://online.unisc.br/seer/index.php/cepe/index

