Apresentação

A Revista Gestão e Desenvolvimento é um meio de
divulgação de idéias que visam à diversidade e à
inovação, conceitos que marcam a trajetória da
instituição que a abarcou – a Feevale. A partir de
iniciativas ligadas ao fomento da pesquisa, a Revista
representa a cooperação entre participantes internos e
externos, que, juntos, apresentam e analisam
conteúdos que circulam na área das Ciências Sociais
Aplicadas, em níveis regionais e globais.
Os textos apresentam discussões de assuntos
atuais e dinâmicos que são oriundos das modificações
contemporâneas. Esses processos socioeconômicoculturais geram inquietações, as quais acabam por
incentivar os estudos sobre temáticas que englobam
desde a área do Direito, perpassando pela cultura
organizacional, mas sem esquecer de contemplar as
representações culturais.
A diversidade é respeitada a cada edição, que se
fortalece pela seriedade e pelo compromisso de cada
um dos participantes. Estes são os responsáveis por
atualizar as problemáticas atuais em cada artigo
publicado. Essas diversas vozes constroem e
disseminam o conhecimento que está sempre se
modificando, através da apresentação de dados e dos

estudos de casos apresentados. Esta edição é
caracterizada pela dinamicidade e representa a
velocidade do pensamento, o qual tenta acompanhar as
mudanças e ainda pressupõe situações que estão por vir.
Para alcançar essa dinâmica contemporânea, a
busca pela inovação é imprescindível e, por isso, a
investigação científica e a divulgação desses estudos
são chaves para contribuir com novas formas de gestão
que terão como conseqüência o desenvolvimento em
vários níveis. No entanto, o objetivo desta publicação
está no desenvolvimento intelectual de cada leitor,
que, após a leitura dos artigos, poderá se sentir
estimulado a questionar o mundo que o cerca e, quem
sabe, sensibilizá-lo a enviar mais contribuições para a
próxima edição. Este é o desafio – questione-se,
produza conhecimento e divida com pessoas que têm o
interesse em compreender e analisar o contexto em
que vivemos.
Boa leitura!
Profª. Drª. Paula Puhl
Líder do grupo de pesquisa
Comunicação e Cultura – Feevale
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