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Como medir o sucesso de um projeto? Seria aquele que utilizou menos recursos para
ser concluído, ou o que gastou menos tempo, ou, ainda, o que trouxe resultados mais
qualitativos... enfim, atestar a efetividade
de uma ação é um dos maiores desafios do
momento. Pensando nisso, na reportagem
de capa mergulhamos nas metodologias
empregadas atualmente e nas avaliações
realizadas por diversas instituições para
averiguar se os objetivos dos projetos estão
sendo realmente alcançados.
Pensando em projetos e ações, confira
a cobertura da primeira edição do 2º Ciclo
de Seminários Regionais, promovidos pela
ABDE em parceria com o WWF, ocorrido em
Brasília, com foco nas discussões sobre como
fomentar o desenvolvimento sustentável no
Centro-Oeste. Vale conhecer também as
iniciativas traçadas pelas instituições financeiras de desenvolvimento da região – Banco
de Brasília, Desenvolve MT e Goiás Fomento
– para incentivar a economia local.
Já os modelos de desenvolvimento setoriais e regionais são o ponto de análise do
artigo do economista Fabricio Jose Missio.
Outros três artigos complementam essa edição, sobre a relação entre o Banco Central e
as Cooperativas, do diretor do Bancoob, Ênio
Meinen, a competividade como força para o
crescimento, do presidente do Sebrae, Carlos
Melles, e sobre reformas e crescimento, do
ex-ministro Delfim Netto.
Já que a ideia é exercitar o olhar sobre os
resultados alcançados, a economista Kate
Raworth faz uma interessante reflexão sobre
os modelos de desenvolvimento criados pelo
homem que merecem ser revistos para que a
nossa presença na Terra possa ter efetividade.
Boa Leitura.
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