EDITORIAL
É com satisfação que apresentamos o primeiro número do volume 21 da
Revista REDES, referente ao primeiro quadrimestre de 2016. A Revista REDES
(ISSN 1982-6745), vinculada ao Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC e ao
Centro de Pesquisas em Desenvolvimento Regional – CEPEDER, foi criada em
1996 e, desde então, publicada de forma regular e ininterrupta. A partir de 2007,
passou a ter sua editoração em formato eletrônico, estando hospedada no Portal
de Periódicos Online da Universidade de Santa Cruz do Sul e vinculada ao SEER –
Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas do IBICT.
O presente número apresenta dois conjuntos de artigos. Um primeiro, reúne
artigos que versam sobre a temática do desenvolvimento econômico, a partir de
diferentes campos disciplinares e de distintos referenciais teóricos e recortes
empíricos.
Abrindo esse primeiro grupo de artigos, o artigo O desenvolvimento do
Mercosul: uma avaliação dos fluxos de comércio, de autoria de Mirian Beatriz
Schneider Braun,
Braun André Bechlin,
Bechlin e Rubiane Daniele Cardoso Almeida apresenta
uma análise dos efeitos da constituição do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL
nos fluxos de comércio dos países-membros no período de 1994 a 2009,
utilizando um modelo gravitacional estendido, para os setores da economia e para
cada país-membro.
Na sequência, Alexandre Luiz Schlemper, Marcos Junior Marini e Maria de
Lordes Bernartt,
Bernartt com o artigo Arranjos Produtivos Locais e desenvolvimento
regional: diagnóstico dos APLs da região sudoeste do Paraná, trazem um
diagnóstico setorial dos APLs da região Sudoeste do Estado no intuito de analisar
os processos econômicos setoriais em curso, bem como de orientar estratégias de
desenvolvimento para aquele território regional.
No artigo A história do desenvolvimento regional no Vale do Sinos: o caso de
Sapiranga e seus percursos no tempo, o autor Daniel Luciano Gevehr,
Gevehr analisa a
dinâmica do desenvolvimento regional do Vale dos Sinos, localizado na Região
Metropolitana de Porto Alegre (RS), a partir de um recorte espacial e temporal,
que é o município de Sapiranga e sua trajetória de desenvolvimento, desde o final
do século XIX. O autor busca discutir a historicidade desse contexto, investigando
como os fatores regionais, nacionais e globais estão articulados no processo das
transformações ocorridas em Sapiranga.
A seguir, as autoras Eduarda Machoski
Machoski e Augusta Pelinski Raiher Correio no
artigo Crescimento econômico, exportações e tecnologia: o caso paranaense,
desenvolvem uma reflexão sobre a relação entre o crescimento econômico, as
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exportações e a tecnologia, a partir do caso do Paraná. As autoras tomam dados
secundários das exportações relativas ao período entre 1989 e 2010 para analisar
o comportamento das exportações do Estado e fazer uma estimativa entre
exportação e crescimento econômico do Paraná.
O artigo A política de concessão de benefícios fiscais no estado do Tocantins:
o que pensam os atores institucionais?, dos autores Waldecy Rodrigues e Maria
Rosicleide Araújo,
Araújo apresenta uma análise da percepção e avaliação dos atores
institucionais como empresários, agentes representativos do setor empresarial e do
governo e do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado sobre a política
de concessão de benefícios fiscais no Estado do Tocantins. Os autores ressaltam,
como resultado das análises, a grande relevância da política de incentivos fiscais na
atração de empresas para o Estado, mas também o baixo nível de
institucionalização e confiabilidade presente nesse processo.
Os autores Luiz Honorato Da Silva Junior e Marguit Neumann Gonçalves,
Gonçalves no
artigo Determinantes das médias salariais dos trabalhadores da indústria de
máquinas e implementos agrícolas no Noroeste do Rio Grande do Sul, buscam
entender quais fatores socioeconômicos estão mais relacionados a formação dos
salários médios dos trabalhadores da indústria de máquinas agrícolas no sul do
Brasil, mais especificamente em municípios da região Noroeste do Rio Grande do
Sul. Os resultados obtidos assinalam que a educação média dos trabalhadores se
revelou como a mais importante característica na elevação dos salários médios,
nesse importante ramo da indústria brasileira.
Concluindo esse primeiro conjunto de artigos sobre a temática do
desenvolvimento econômico, o artigo: Os diferenciais de rendimento por gênero

no Rio Grande do Sul: uma aplicação do modelo de Heckman e da decomposição
de Oaxaca-Blinder, dos autores Rafael Mesquita Pereira e Cristiano Aguiar de
Oliveira tem como objetivo analisar o diferencial de salários do trabalho entre
homens e mulheres no Rio Grande do Sul. Utilizando a base de dados do Censo
2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, os autores estimam
uma equação do tipo minceriana com correção para autoseleção, com o intuito de
avaliar os fatores que são determinantes dos salários dos indivíduos. Entre os
resultados, mostram que a educação tem papel fundamental na determinação dos
salários.
No segundo grupo, apresentamos artigos que abordam diferentes temas
relevantes e convergentes com o campo de estudos sobre o Desenvolvimento
Regional, contribuindo para o debate interdisciplinar e para o aprofundamento
teórico e analítico nesse campo de investigação científica.
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Em Elementos para uma análise sociológica das políticas patrimoniais no Sul
do Brasil: Cultura, turismo e desenvolvimento, o autor Rodrigo Manoel Dias da
Silva analisa a condição contemporânea das políticas patrimoniais em cidades
tombadas por órgão oficial de tombamento, considerando, a partir de perspectiva
sociológica, as múltiplas mediações que condicionam os objetivos sociais
depositados nas mesmas. Na análise teórica e empírica apresentada, cultura,
turismo e desenvolvimento configuram-se em elementos interpretativos
importantes para o delineamento de uma abordagem teórica sobre o fenômeno.
As autoras Graciela Aparecida Profeta,
Profeta Viviani Silva Lirio e Elke Silva Santos,
Santos
em seu artigo Atuação das agências reguladoras nas concessões de rodovias no
Brasil: implicações do problema agente-principal apresentam e discutem as
características intrínsecas da atuação das agências reguladoras nas concessões de
rodovias e como elas estão susceptíveis às influências políticas e a problemas de
captura. O estudo das autoras demonstra que, apesar de serem autarquias com
independência financeira e administrativa, há pontos importantes de frouxidão no
regime de atuação das agências, principalmente os ligados à nomeação/indicação
dos conselheiros pelos respectivos governos e à subordinação orçamentária. Tais
aspectos sinalizam a possibilidade da captura e influência política, o que pode
afetar a eficiência no setor.
No artigo A interdisciplinaridade nas universidades brasileiras: trajetória e
desafios, os autores Elvio Quirino Pereira e Elimar Pinheiro do Nascimento,
Nascimento
desenvolvem uma reflexão sobre a trajetória e as práticas interdisciplinares
recentes nas universidades brasileiras e seus desafios, abordando o processo
histórico de constituição e desenvolvimento dos cursos de pós-graduação
interdisciplinares no Brasil e da criação do Comitê da área interdisciplinar da
CAPES, e analisando as principais características, dificuldades e desafios existentes
no desenvolvimento da prática interdisciplinar na pesquisa e ensino.
As autoras Solange Batista de Souza,
Souza Sheila Maria Doula e Pollyanna Maria
do Carmo no artigo Jovens rurais da Zona da Mata Mineira e projetos de vida
profissional, analisam a elaboração dos projetos de vida de jovens trabalhadores
rurais e suas avaliações sobre as possibilidades regionais de concretizar os projetos.
Analisam também a oferta de possibilidades regionais para o processo de formação
e capacitação profissional principalmente para os jovens que demonstram interesse
em permanecer no campo.
Por fim, concluindo esse número, o artigo: As fontes de informações

influentes no processo de tomada de decisão dos agricultores do assentamento
conquista da liberdade, dos autores Ísis Mota Krüger e Mário Conill Gomes,
Gomes avalia
o efeito das fontes de informações sobre a tomada de decisão dos agricultores do
assentamento Conquista da Liberdade, localizado no Município de Piratini, no
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Estado do Rio Grande do Sul. Como resultado, destacam a importância que a
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER tem para os
agricultores, bem como assinalam os programas de TV, as palestras e cursos na
área como principais influentes na tomada de decisão.
Agradecemos aos pareceristas que participaram da avaliação dos artigos que
compõem esse número e desejamos aos nossos leitores uma boa leitura.

Rogério Leandro Lima da Silveira e Ângela Cristina Trevisan Felippi
Editores
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