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to the program is important to centre the attention in reduction of expense, in
development of new technology is need advance in better utilization of sub
product derivate of sugar cane.

Salete Polonia Borilli
Publisher
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EDITORIAL

Dear Reader

The magazine of Business Science of Unipar is publication half yearly
of area Applied Social Science of Paranaense University – UNIPAR.
The articles reunited in this number represent the eyes about the
problems are present in our life daily. We wait that they pass to foment discussion,
open way that take people to awake and motivate to analyze and understand the
main economic, politic and social happening present in world and transform the
University in place provide to this discussions.
In first article, two authors approach the question of Poorness and
the Problems of Economic Development of Morocco, showing the poorness as
complex phenomenon of third world, being that the politic to it eradication create
critique about the efficiency of public action.
The second article approach the question Organizational Learning:
Process to Develop Knowledge in Organizations that learning wait present or
become aware the people to necessity to create new manners of teach with the
objective the creation of knowledge.
The third article, the four authors analyze The Performance of West
Region of State of Bahia, through of specialization and localization, using as
variable the number of employee distributed for sector of activities.
The fourth article, the two authors discussed the real conjuncture in that
the rural middle is inserted, present alternative to public politic to development of
agriculture of Piranha. Detach also the way of paranaense agriculture beginning
problems structures that there is.
The fifth article, the two authors meet identify the Factors that Interfere
in the Picking up of New Resources in Cooperative Farming. The theme is
relevant because importance of function economic-social that sector paranaense
cooperative farming represent to State and the Country.
Finally the authors analyze the Evolution of PROALCOOL
to theory of auto-organization expose the advantage and disadvantage this
program compare with reference and theory. The authors show that nowadays
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No último artigo, os autores analisam a Evolução do PROÁLCOOL
à Guisa da Teoria da Auto-organização, expondo os prós e contras desse
programa comparando-os com referência a teoria. Os autores destacam que
atualmente, para o programa é importante centrar atenção na redução dos custos,
no desenvolvimento de tecnologia nova e é preciso avançar em um melhor
aproveitamento dos subprodutos derivados da cana-de-açúcar.

Salete Polonia Borilli
Editora
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EDITORIAL

Prezados Leitores

A Revista de Ciências Empresariais da UNIPAR é uma publicação
semestral da área de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Paranaense
– UNIPAR.
Os artigos reunidos neste número representam os olhares sobre
os problemas que estão presentes em nossa vida cotidiana. Esperamos que
eles passem a fomentar discussões, abrir caminhos e, sobretudo, levem as
pessoas a despertarem e a se motivarem para analisar e entender os principais
acontecimentos econômicos, políticos e sociais presentes no mundo e fazer da
Universidade um local propício para essas discussões.
No primeiro artigo, dois autores abordam a questão da Pobreza e os
Problemas do Desenvolvimento Econômico do Marrocos, salientando a pobreza
como um fenômeno complexo no terceiro mundo, sendo que as políticas para sua
erradicação geraram críticas sobre a eficácia da ação pública.
O segundo artigo aborda o assunto Aprendizagem Organizacional:
Processo para Desenvolver Conhecimento nas Organizações, cuja aprendizagem
visa, acima de tudo, apresentar ou conscientizar as pessoas para a necessidade de
se criar novas maneiras de ensinar visando à criação do conhecimento.
No terceiro artigo, os quatros autores analisam O Desempenho Setorial
da Região Oeste do Estado da Bahia, através das medidas de especialização e
localização, utilizando como variável, o número de empregados distribuídos por
setores de atividades.
O quarto artigo, os dois autores discutem A Atual Conjuntura em que
o Meio Rural está inserido, apresentando alternativas às políticas públicas para
o desenvolvimento da agricultura do Paraná. Destacam também os rumos da
agricultura paranaense a partir dos problemas estruturais existentes.
No quinto artigo, os dois autores procuram identificar os Fatores que
Interferem na Captação de Novos Recursos em Cooperativas Agropecuárias. O
tema e relevante tendo em vista a importância do papel sócio-econômico que o
setor cooperativista agropecuário paranaense representa para o Estado e o País.
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