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APRESENTAÇÃO

É com muita satisfação que apresentamos ao público leitor o primeiro
número do Volume 12, da Revista Textos de Economia. Trata-se do sétimo
número consecutivo da revista, desde sua retomada, em 2006. O processo
de consolidação da revista continua e, no início deste ano, tivemos a grata
notícia da inserção da mesma no sistema Qualis da CAPES. Obtivemos
avaliação B5 em Economia; B5 em História e C em Administração, Ciências Contábeis e Turismo.
Mantendo o que já vem sendo uma marca da revista, este número traz
ao leitor um conjunto muito diversiﬁcado de artigos, tanto do ponto de
vista teórico quanto do ponto de vista empírico. O primeiro texto, Mercado
imobiliário? Planejamento público? Qual a controvérsia na ocupação
do solo urbano?, de autoria de Amália Rodrigues Goldeberg Godoy, traz
importante contribuição aos estudos sobre desenvolvimento regional e
urbano, especialmente focado no tema do planejamento do uso e ocupação do solo em escala municipal. O segundo artigo, de Jean Max Tavares,
intitulado O que acontece com o município vizinho interessa? Um estudo
de econometria espacial aplicado a Santa Catarina (1998-2002), discute
empiricamente se “as taxas de crescimento populacional e do PIB per capita em um município têm sido inﬂuenciadas por essas mesmas variáveis
nos municípios vizinhos”. O terceiro artigo, de Adriana Nunes Ferreira,
Maria Carolina Pinho Levy e Paulo Sérgio Fracalanza, intitulado O (des)
emprego em duas perspectivas keynesianas, traz à discussão um debate
teórico dentro da macroeconomia sobre o tema do desemprego, explorando
o que os autores consideram “a nítida incompatibilidade existente entre as
concepções novo-keynesiana e pós-keynesiana no que diz respeito ao fenômeno do desemprego”. Já o quarto artigo, de autoria de Alcides Goulart
Filho, Projetos ferroviários em Santa Catarina: as tentativas fracassadas
para formar um sistema ferroviário catarinense, apresenta-se como mais
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uma contribuição aos estudos de história econômica em Santa Catarina.
O quinto artigo, de Autoria de Pablo Felipe Bittencourt e Márcia Siqueira
Rapini, Padrões de interação universidade-empresa em aglomerações
inovadoras do setor eletro-metal-mecânico, é um estudo sobre as formas
de interação entre universidades e empresas em seis microrregiões brasileiras (Belo Horizonte, Caxias do Sul, Porto Alegre, Araraquara e São
Carlos, Joinville e São José dos Campos). Por último, o sexto artigo, de
autoria de Antonio Carlos de Campos, Jaime Graciano Trintin e Vinícius
Gonçalves Vidigal, intitulado Estrutura de governança: o caso do arranjo
produtivo local (APL) do setor de confecção de Maringá (PR), passa
a constar, a partir de agora, como integrante da lista de colaborações ao
campo de estudos sobre arranjos produtivos locais, que vem se destacado
na literatura econômica brasileira e internacional.
Por fim, gostaríamos de registrar que a Revista Textos de Economia está também disponível por meio eletrônico, na página de periódicos da UFSC (www.periodicos.ufsc.br), através da qual pode ser
feito todo o processo de submissão dos artigos e resenhas. Convidamos
os leitores, inclusive, a acessarem a página e pesquisarem os números
anteriores da nossa revista.
Boa pesquisa e boa leitura a todos.
Helton Ricardo Ouriques
Professor do CNM/CSE/UFSC e Editor da Revista Textos de Economia
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