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Editorial
Este número especial da revista Ensaios FEE apresenta uma coletânea
de trabalhos selecionados do II Encontro de Economia Gaúcha (EEG), promovido, em parceria, pela Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel
Heuser (FEE) e pela Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (FACE-PUCRS). Em sua
segunda edição, o EEG já apresentou significativa elevação no número de artigos apresentados, e este número especial da revista Ensaios FEE marca a
consolidação do evento como instância de debates sobre a realidade
socioeconômica gaúcha.
A presente edição especial reflete a diversidade da investigação científica
sobre problemas socioeconômicos do Rio Grande do Sul, predominando as
análises sobre o processo histórico do desenvolvimento, a alocação espacial da
renda e os condicionantes e efeitos da desigualdade regional. A organização
dos artigos privilegia inicialmente essas temáticas e segue com a apresentação
de artigos com contribuições sobre temáticas específicas, como a
sustentabilidade fiscal do Rio Grande do Sul, o mercado de trabalho juvenil na
Região Metropolitana de Porto Alegre, os determinantes da negociação coletiva
no setor calçadista, o potencial de corrupção no setor de obras viárias, uma
análise de eficiência no setor de serviços da saúde e uma avaliação regional de
medidas de núcleo da inflação.
O processo de seleção dos artigos não foi tarefa fácil, e, ainda que desejável, muitos trabalhos não foram contemplados neste número especial, devido a
restrições de espaço, apesar de sua reconhecida qualidade. Inicialmente, a
Comissão de Organização do II EEG, juntamente com o Editor desta revista,
pré-selecionou 30 textos para serem avaliados, conforme a política usual de
seleção de artigos da revista Ensaios FEE. Cada trabalho foi submetido à apreciação de dois pareceristas anônimos, e, com base nos pareceres realizados, o
Conselho de Redação da Ensaios FEE (exclusive aqueles membros que
porventura possuíssem trabalho em avaliação) selecionou 15 artigos para publicação. O grupo de pareceristas foi formado por professores da FACE-PUCRS e
por pesquisadores da FEE, não havendo avaliação do próprio artigo. Somos
imensamente gratos à disposição desses pesquisadores, ao seu empenho e à
seriedade com que conduziram a tarefa de avaliação.
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