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A pesquisa no curso de Ciências Econômicas
representa um esforço de compreensão das questões
científicas, sociais e políticas que envolvem a economia
regional e nacional e as suas transformações integradas
no conjunto da economia mundial. Ressalta-se que os
desafios da pesquisa, assim como a atuação no mercado
de trabalho para os economistas, além da capacidade de
pesquisa, raciocínio analítico e crítico, condizente com
seu papel de cientista social, requerem sólida consciência
social e política.
Assim, espera-se, com esta publicação, valorizar a
pesquisa no curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, incentivar a publicação e motivar discentes e docentes, acreditando sempre que as nossas
pesquisas mostram a evolução e o amadurecimento como
um retrato do que somos enquanto curso, o qual, neste ano,
completa 50 anos. Os temas trazidos nos diversos capítulos
retratam o nosso olhar sobre o mundo, abordando reflexões
regionais, estaduais, nacionais e internacionais.
No primeiro capítulo, Thaís Lima Fraga e Lessi Inês Farias Pinheiro escrevem sobre o Ciclo de negócios:
uma investigação sobre a existência de ciclo comum, apresentando
uma comparação entre os ciclos econômicos do estado da
Bahia e do Brasil, com o intuito de investigar a existência
de ciclos comuns. Para tanto, foram utilizadas cinco variáveis: saldo da balança comercial, vendas no comércio
varejista, empregos formais, produção industrial e Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), tendo como
procedimento metodológico o teste de Causalidade de
Granger e o Filtro Hodrick-Prescott.
No segundo capítulo, Michele Dreger
Vasconcelos Silva e Mônica de Moura Pires investigam

sobre a Análise da interdependência do custo da cesta básica
das capitais do Nordeste do Brasil. As autoras analisam a
relação de causalidade entre os preços da cesta básica
das capitais do Nordeste, utilizando os testes de Raiz
Unitária, para obtenção da ordem de integração, e
o Teste de Causalidade de Granger, para identificar o
sentido da direção de influência. O período de análise
foi entre janeiro de 1999 e novembro de 2010, tendo
como banco de dados o Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). As
autoras identificaram que as cidades de Natal e Recife,
no período analisado, exercem forte influência nas outras
capitais estudadas, constituindo-se em regiões centrais,
dado que choques econômicos tendem a se dispersar
para as demais cidades, em uma relação de causa e efeito.
No terceiro capítulo, Rosana Queiroz Santos e
Lessi Inês Farias Pinheiro trazem uma abordagem social
com o trabalho: Política social compensatória ou emancipatória: análise da contribuição de programas sociais para a autonomia
dos beneficiários, desenvolvendo uma análise dos principais
programas sociais de âmbito federal. Os programas investigados foram o Programa Universidade para Todos
(PROUNI), Benefício de Prestação Continuada (BPC) e
o Programa Bolsa Família (PBF), que constituem os mais
abrangentes executados pela esfera federal.
No quarto capítulo, inicia-se uma discussão envolvendo o comércio internacional, na qual Kaiza Correia
da Silva Oliveira e Aline Conceição Souza tratam sobre a
Certificação ISO 14001: uma adequação das empresas brasileiras
às normas ambientais de competitividade internacional, analisando
a evolução das empresas brasileiras do ponto de vista do
comprometimento ambiental, através da certificação do
ISO 14001, identificando os setores da economia brasileira
que têm maior interesse em se tornar competitivos, investindo neste tipo de certificação, identificando o número de

empresas certificadas pela norma ISO 14001 até o mês de
setembro de 2010 no Brasil, em que região/estado se concentra o maior número de certificações e averiguando quais
e quantas empresas estão habilitadas a emitir esse tipo de
certificação no Brasil pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
No quinto capítulo, Mariana Massena e Mônica de Moura Pires escrevem sobre a Análise do desempenho do dendê brasileiro no mercado internacional, apresentando
uma análise do desempenho do setor produtivo de dendê
do Brasil a fim de identificar a competitividade do óleo
no mercado mundial, tomando-se como referência o
Programa de Biodiesel. Dividida em subperíodos, a série
de dados engloba/compreende o intervalo entre 1961 e
2007 para captar os efeitos de medidas de políticas setoriais e globais. As autoras observam que, apesar de crises
em nível mundial, o mercado de dendê não absorveu tais
fenômenos de maneira expressiva, havendo, até mesmo,
intensificação desse comércio.
No sexto capítulo, Tallys Lima de Souza e Mônica
de Moura Pires investigam sobre a Competitividade do óleo de
mamona brasileiro: uma análise a partir de indicadores de desempenho e eficiência. Os autores analisam o desempenho do setor
produtivo da mamona no Brasil tomando como referência
o Programa de Biodiesel. Foram utilizados indicadores de
desempenho e eficiência para analisar o nível de competitividade do setor no período de 1961 a 2007, sendo os
dados obtidos no site da Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação (FAO). De maneira geral,
os autores perceberam que a cultura depende da ferramenta das políticas agrícolas do governo, principalmente, as relacionadas à disponibilidade e acesso ao crédito.
No sétimo capítulo, Sharlene Cristiane Reis
Cruz dos Santos e Aline Conceição Souza trazem uma
abordagem sobre gênero com o trabalho Caracterização

econômica e social da mulher inserida na graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), município de Ilhéus, Bahia,
observando, especificamente, o perfil das discentes na
graduação, a satisfação com os cursos dos quais participam, as perspectivas para o mercado de trabalho, além
de avaliar o grau de dificuldade para que se mantenham
na universidade.
No último capítulo, Neorley Batista Carvalho e
João Carlos de Pádua Andrade tratam do tema empreendedorismo, com o texto Empreendedorismo: análise da educação e iniciativa empreendedora dos jovens do ensino médio do município de Itabuna, Bahia, no qual analisam o perfil empreendedor dos jovens do ensino médio, além das perspectivas de inserção no mercado de trabalho do município de
Itabuna. Mostrando, assim, as dificuldades de se inserir
no mercado de trabalho devido à grande concorrência e
à competitividade gerada no mundo globalizado.
Esperamos mais esforço de muitos outros, pois
temos um vasto caminho a percorrer com as nossas pesquisas.
Aos leitores,
boas reflexões!
Lessi Inês Farias Pinheiro
e Aline Conceição Souza
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