Revista Pensamento & Realidade
APRESENTAÇÃO

A revista Pensamento & Realidade em 2012 apresentará quarto números, sendo um
deles temático. No seu primeiro número deste ano inicia com um artigo da pesquisadora
Ana Angelica B. M. Rocha em que há uma preocupação em compreender a importância
dos estudos de implementação na concepção das políticas pública analisando as
perspectiva top-down e botton-up. O trabalho discute sobre os processos de
implementação de políticas públicas ultrapassarem o campo gerencial por serem
considerados também processos políticos. Dessa forma, as decisões durante a
implementação transforma as políticas e influencia no seu desenho.
O segundo artigo de Junqueira e Corá mantém ainda a discussão sobre políticas
públicas, porém focada em uma política cultural específica: Programa Cultura Viva.
Neste artigo, os autores partem do conceito de rede social como possibilidade de
geração de novos projetos que articulam municípios, pessoas e organizações,
otimizando recursos que proporcionam aos cidadãos uma vida com qualidade. Assim, o
Programa Cultura Viva, permite pelos Pontos de Cultura adotar uma prática cultural
descentralizada, com formação de rede e gestão territorial, que valoriza o espaço e as
relações sociais.
O artigo “Será possível articular programas de transferência de renda com políticas de
inclusão produtiva?” de Alexandre L. Guerra propõe um debate sobre as políticas
públicas de inclusão produtiva, por meio do relato da experiência de Osasco/SP, que
integrou programas de transferência de renda com políticas públicas de inclusão
produtiva. A experiência apresentada demonstra a integração de programas e projetos
no campo da redistribuição de renda, juventude, capacitação socioprofissional, inclusão
digital, intermediação de mão de obra, economia solidária e microcrédito produtivo.
Quevero-Silva e Sauer propõem compreender as mudanças no processo de seleção para
universidade a partir do novo Enem, buscando investigar os fatores que afetam o
desempenho dos candidatos, principalmente, no que diz respeito as características
socioeconômicas. Analisam o desempenho nos vestibulares trabalhados e os processos
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de seleção do inverno de 2008 e verão de 2009, na Universidade Federal do Mato
Grasso do Sul.
O quinto artigo de Garcia e Lhacer sobre “Maximização de valor pelas cooperativas de
crédito brasileiras” visa entender como as cooperativas de crédito brasileiras
maximizam valor aos seus associados. Para tanto, discute a teoria sobre cooperativa e
verifica empiricamente sua validade no Brasil.
O artigo sobre IPOS in China: challenges and opportunities for companies and
investors de Rodrigues et alii traz uma contribuição sobre a importância da China para
economia global e como as empresas locais entram no mercado de ações chinês.
Analisam o desempenho dos IPOs chineses no primeiro dia de negociação e quais os
mecanismos e táticas realizados nos últimos cinco anos pelas empresas autorizadas.
Além disso, o artigo apresenta mudanças que têm ocorrido recentemente ou susceptíveis
de ocorrerem no futuro próximo, que contribuirão para mudar o desempenho das ações
no primeiro dia de negociação, destacando suas perspectivas estratégicas para as
empresas que prossigam um IPO na China.
Por fim, o trabalho de Oliveira, Troccoli e Altaf na Seção Especial apresenta um estudo
sobre a relação entre as posses e o eu estendido. Neste contexto, discute o consumo de
tatuagens, ligado ao eu físico e ao seu tangenciamento à corpolatria, em contraposição à
maioria dos produtos tradicionalmente associados ao eu estendido. Este artigo propõe
investigar até que ponto as tatuagens podem ser utilizadas como manifestação
identitária por parte do consumidor.
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