
1/1

Editorial 2023

ISSN 1806-9479

Editorial

Revista de Economia e Sociologia Rural  61(1): e270356, 2023 | https://doi.org/10.1590/1806-9479.2022.270356

 Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução 
em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.

Editorial 2023

Como citar: Coronel, D. A. (2023). Editorial 2023. Revista de Economia e Sociologia Rural, 61(1), e270356. https://doi.
org/10.1590/1806-9479.2022.270356

O ano de 2022 foi marcado por vários desafios e questões, tais como a retomada gradual 
das atividades, depois de dois anos de pandemia, e os efeitos deletérios da Covid-19. Além 
disso, o país teve uma forte disputa política, com reflexo nas atividades econômicas e sociais.

O agronegócio brasileiro continua tendo um papel importante, muito embora, conforme 
projeções da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (Confederação Nacional da 
Agricultura, 2022), o setor apresentou uma queda de 4,1% no Produto Interno Bruto (PIB), 
depois de registrar importantes números entre 2020 e 2021. Tal queda está relacionada tanto 
ao aumento dos custos com insumos, quanto a quebras de safra.

Ainda nesse contexto, as projeções da Confederação Nacional da Agricultura(2022) para 2023 
indicam um crescimento de 2,5%, mas, para isso, é fundamental que haja agregação de valor, 
política de preços, marketing internacional, reforma agrária, ações para o desenvolvimento 
rural e reformas pro-competitividade.

Nesse sentido, a Revista de Economia e Sociologia Rural, fiel à sua missão de “Publicar 
artigos originais e promover o intercâmbio entre profissionais das ciências sociais no Brasil, 
encorajar o desenvolvimento científico e tecnológico, e estimular internacionalmente a discussão 
econômica e social”, bem como estar alicerçada com as boas práticas editoriais (Silveira & Silva, 
2020; Pesquisa FAPESP, 2022) continuará sendo um importante veículo para o debate científico, 
qualificado para questões relacionadas à Economia, Sociologia e Administração Rural. Para 
isso, estamos aperfeiçoando e qualificando o processo editorial, bem como empreendendo 
todos os esforços e ações para a indexação na Web of Science, o que nos colocará no padrão 
das grandes revistas internacionais.
A todos, uma ótima leitura e os nossos desejos de um ótimo 2023, com paz, saúde e alegrias, e com 
melhor distribuição de renda e diminuição das disparidades econômicas e sociais.
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