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APRESENTAÇÃO
A Revista Desenvolvimento em Questão, vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Desenvolvimento Regional da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí),
comunica a publicação da edição correspondente ao volume 19, número 55, referente ao período abril-junho de 2021, disponibilizada aos colaboradores diretos (autores, avaliadores e membros do Conselho Editorial), programas e instituições parceiras, bem como ao público que a acessa livremente no portal eletrônico
da própria Revista ou pelos portais de indexação/repositório da Redalyc – Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal; da Latindex – Sistema Regional de Información en Línea para
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal; da Spell® Scientific Periodicals Electronic
Library; do Doaj – Directory of Open Access Journals e da Redib – Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, AmeliCA e Diadorim, ou, ainda, nos diretórios Revistas no Seer, Portal de Periódicos da
Capes e Portal da Rede Cariniana, reforçando o compromisso da Revista em estimular o debate, a reflexão e
a socialização de conhecimentos relacionados ao tema do desenvolvimento.
Nesta edição são publicados 20 artigos, envolvendo, ao todo, 66 autores e coautores, dos quais somente um artigo com vínculo direto à Unijuí, instituição que responde pela manutenção da Revista, denominado “A Influência das Capacidades de Detecção, Apreensão e Reconfiguração no Desenvolvimento de
Capacidades Dinâmicas Sustentáveis”, de autoria de Felipe Cavalheiro Zaluski, Clarice Vepo do Nascimento
Welter, Jorge Oneide Sausen, Clandia Maffini Gomes e Roberto Schoproni Bichueti.
O presente número da Revista conta com artigos de temáticas que envolvem a gestão de organizações, as políticas públicas, a gestão social e a suas relações e contribuições para o desenvolvimento regional.
Apresenta-se, inicialmente, o estudo de Cecília Tayse Muniz Teixeira, Amábile Tolio Boessio e Marco
Antônio Verardi Fialho, denominado “Das Falas às Paisagens: Traduzindo o Rural de Pinheiro Machado/RS a
Partir de Famílias Pecuaristas Locais”, uma reflexão sobre o trabalho rural em Pinheiro Machado.
Indo mais adiante, o estudo intitulado “Interpretar o Trabalho como um Chamado Contribui para a
Empregabilidade ou a Atrapalha”, de autoria de Bruno Felix Von Borell de Araújo e Julia Almeida Buaiz Papaleo, analisa a temática do trabalho e se conecta a mais outros três artigos sobre a temática no presente
número da Revista.
Na sequência, Graciela Bavaresco da Silva, Deonir De Toni, Alex Eckert, Gabriel Sperandio Milan e Luciene Eberle debatem sobre os “Fatores que Impactam no Insucesso de Micro e Pequenas Empresas Brasileiras do Setor Metalmecânico”, e, além dele, outros oito artigos pesquisaram sobre a temática das organizações, com foco na competitividade, na inovação, no empreendedorismo, na logística e nas capacidades
dinâmicas.
A temática da infraestrutura urbana também é foco da presente edição. O estudo denominado “Padrão e Determinantes da Infraestrutura Urbana dos Municípios Paraenses”, de autoria de Fabrício Khoury
Rebello, Carina Chagas Madeira de Souza, Marcos Antônio Souza dos Santos, Maria Lúcia Bahia Lopes e Leonardo Augusto Lobato Bello, analisam os seus determinantes.
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A sucessão familiar também passa a ser foco de debate no texto intitulado “Determinação dos Jovens Rurais e a Sucessão na Agricultura Familiar”. Os autores Luiz Alberto Nottar e
Jacir Favretto estudam e analisam essa temática. Ressalta-se, ainda, outros dois artigos relacionados à gestão de empreendimentos do meio rural.
Por fim, o estudo denominado “A Construção e Validação da Escala de Comportamento
para a Sustentabilidade”, dos pesquisadores Valéria Garlet, Thiago Antônio Beuron, Lucas Veiga
Ávila, Laércio André Gassen Balsan e Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga, encerram o número
55 da Revista.
A Revista Desenvolvimento em Questão espera que os trabalhos desta edição despertem
a curiosidade e atendam às expectativas dos leitores, agradecendo, novamente, a todos os que
colaboraram para esta edição, em especial autores, avaliadores, revisores e membros do Conselho Editorial, ao mesmo tempo em que se coloca à disposição para receber novas contribuições
que se proponham a alimentar o debate, tanto no sentido de reforçar ideias e responder criticamente 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 em torno da temática
do desenvolvimento.
Prof. Daniel Knebel Baggio
Editor
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