Apresentação
Prezados leitores,
É com imenso prazer e alegria que, mais uma vez, a FAE Centro Universitário, por meio de esforço
e trabalho conjuntos de autores, pareceristas, coordenação editorial e equipe de revisão e editoração,
apresenta e disponibiliza para a sociedade em geral e comunidade acadêmica mais uma edição da
Revista da FAE.
Ao longo de seus 17 anos de publicação, a Revista da FAE vem disseminando e expressando os
conhecimentos colhidos nas diversas esferas de atuação do ambiente acadêmico, profissional, econômico
e educacional, buscando sempre compartilhar, informar e produzir conhecimento a fim de proporcionar e
colaborar com uma sociedade cada vez mais justa e feliz.
Nesta edição, o leitor terá a oportunidade de pesquisar e conhecer abordagens investigativas que
contemplam temas do desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável, posicionamento de
marcas, economia regional, teorias econômicas, organizações globalizadas, dinâmica setorial no Brasil,
demonstrações financeiras, cadeia produtiva, educação na rede pública e intervenção econômica do
Estado Social. A seguir, uma breve descrição dos artigos será apresentada com o intuito de auxiliar na
compreensão do conteúdo aqui disponibilizado.
O primeiro artigo apresenta uma análise do crescimento dos indicadores básicos do Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) na Microrregião de Foz do Iguaçu-PR nos anos de 2000
a 2010.
O segundo e terceiro artigos abordam a sustentabilidade pela ótica do desenvolvimento sustentável
de forma ampla, focando nas dimensões econômica, social, ambiental e institucional.
O quarto e quinto artigos apresentam temas do desenvolvimento humano na Região Centro-Sul
paranaense, seguido da análise do insumo-produto para estimar os índices de ligação para frente e para
trás, no sentido de determinar o campo de influência das 50 atividades que compõem a matriz insumo-produto do Paraná.
O sexto artigo apresenta ao leitor uma discussão da função-objetivo das empresas sob a ótica das
teorias econômicas. Já o sétimo artigo discorre sobre a constante mudança cultural provocada pela
globalização a partir de uma análise cujo eixo considera as estratégias locais definidas pelas empresas
foco do estudo.
Na sequência, tem-se uma identificação de fontes de financiamento utilizadas por empresas estaduais
de economia mista de Água e Saneamento. Já o nono artigo contempla um tema contemporâneo no
ambiente empresarial brasileiro: a adoção das normas internacionais (IRFS), com a edição das
Leis nº. 11.638/2007 e 11.941/2009, bem como os impactos destas no julgamento das informações
contábeis e das melhorias geradas nos demonstrativos contábeis.
Os artigos 10 e 11 discorrem, respectivamente, sobre os seguintes temas: análise da cadeia produtiva
num ambiente econômico operado por meio de Arranjo Produtivo Local (APL), tendo como foco uma
empresa de moda íntima localizada no Município de Frecheirinha-CE; e um estudo sobre a identificação
e compreensão acerca da jornada de trabalho de professores do ensino fundamental e médio da rede
pública do Estado de São Paulo.
Para finalizar, o último artigo traz um assunto de especial importância para todos: trata-se de
uma discussão sobre a necessidade de a iniciativa privada garantir seu lucro, mas também o acesso da
população aos medicamentos necessários nos momentos de enfermidade.
Mais uma vez, esperamos que, nesta edição, os senhores leitores encontrem respostas para
questionamentos, ampliem seus horizontes, compartilhem com seus pares e disseminem conhecimentos
e experiências aqui apresentados.
Boa leitura a todos!
Paz e Bem!
Frei Nelson José Hillesheim, ofm
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