Apresentação

Em qualquer campo da produção humana, a
inovação, considerada por muitos como um impulso
natural para a melhoria, resulta também como um
elemento estratégico na área da educação. A obra, para
a qual, generosamente, me solicitam que escreva seu
prólogo, nos traz, além da inovação implícita,
experiências que mostram ensinamentos coerentes
entre a teoria e a prática, ao utilizar, com sabedoria,
conceitos aplicados ao perfil empreendedor, à
governança corporativa, à controladoria da gestão
municipal, à preocupação quanto à gestão de resíduos,
ao turismo como fomentador do desenvolvimento
municipal endógeno, entre outros temas relevantes.
O projeto da Revista Gestão e Desenvolvimento
tem se consolidado em três eixos, conforme minha
opinião, fundamentais para a sociedade da informação
em que vivemos e que solicita destacada atenção na
construção da educação universitária.
Em primeiro lugar, o fato de que a informação se
situa no centro da vida produtiva. Isto faz com que as
Instituições de Ensino Superior sejam verdadeiros
agentes culturais e científicos. Na atualidade, a
economia está globalizada, os problemas sociais e

ecológicos necessitam respostas holísticas, somado a
isso, cada vez mais é necessário que as informações
sejam planetárias, com acesso via Internet, como é o
caso desta Revista.
Em segundo lugar, em uma sociedade em que os
conhecimentos científicos “envelhecem” com rapidez,
na qual a produção de bens e serviços demanda cada
vez mais um trabalho colaborativo e interprofissional, a
Revista Gestão e Desenvolvimento prima por conteúdos
que oferecem ao leitor matéria-prima de grande valor
inovativo.
Em terceiro lugar, não há dúvida de que o
desenvolvimento está ligado ao sucesso da iniciativa
privada, com uma boa articulação e liderança do poder
público e que, por sua vez, requer informação constante
e atualização permanente dos postos de trabalho. Neste
sentido, a Revista atende a ambos os aspectos: por um
lado, traz informação permanente e, por outro, estas
informações são inovadores e atualizadas.
Esta edição, sem dúvida, é de grande valia para os
gestores públicos ou da iniciativa privada, em especial
para pesquisadores da área de ciências sociais aplicadas e
às estruturas que envolvem a busca do desenvolvimento.
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