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APRESENTAÇÃO

Simplificadamente, "administrar bem" deveria ser o sonho
de todo acadêmico de Administração e o objetivo de todo gestor
público ou privado.
Neste sentido, os cursos de Administração e Administração
Habilitação Comércio Exterior da URI-Campus de Frederico
Westphalen/RS oferecem a sétima edição da Revista de
Administração como forma de contribuição na permanente
construção do conhecimento sobre a administração moderna.
Nesta edição, são apresentados cinco artigos que traduzem
os esforços de professores, alunos e colaboradores pesquisadores.
Num período em que o MERCOSUL e a ALCA
experimentam retrocessos, o desenvolvimento dos países da
América Latina é tratado nesta publicação através da análise das
principais contribuições geradas pela CEPAL - Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe, que teve no brilhante
e aqui pouco nomeado economista argentino Raúl Prebisch, sua
máxima expressão.
Em outro artigo, os autores identificam evidências de
congruência entre estágios do ciclo de vida e políticas de gestão
de pessoas no setor de móveis e eletro-eletrônicos no município
de Santiago/RS.
Por outro lado, para o município de Nova Esperança do
Sul/RS, pesquisadores relatam o processo de reestruturação
produtiva ocorrido nas pequenas empresas do setor coureirocalçadista local.
Comparar as informações financeiras existentes em micro
e pequenas empresas familiares com as existentes em micro e
pequenas empresas não familiares foi outro estudo desenvolvido
pelos pesquisadores no município de São Vicente do Sul/RS.
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Ainda no tema empresas familiares, outra pesquisa aqui
relatada avaliou o modelo de gestão adotado por este tipo de
empresa e sua relação com a viabilidade do empreendimento.
Finalmente, com esta publicação, apenas uma entre
inúmeras e diferentes iniciativas, nossa Universidade cumpre seu
efetivo compromisso de universidade regional estando presente,
analisando, oferecendo alternativas para o desenvolvimento das
organizações e, em conseqüência, da sociedade.
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