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EDITORIAL

EDITORIAL
A RACRE, em cada uma das suas edições anuais, apresenta uma reflexão
que persegue e incentiva a capacidade de

gerar conhecimento por meio de

pesquisa e produção científicas.
Esta edição, inicia com um breve panorama do ano de 2017 e recomenda
uma grande empreitada com muitos desafios para os próximos anos.
Esse ano

ficou marcado por acontecimentos envolvendo os setores de

tecnologia, saúde, educação, política, economia, entre outros. Escândalos políticos,
corrupção, Operação Lava Jato e infelizmente a saúde que foi afetada, com as
dificuldades de remédios, consultas e cirurgia. Os pesquisadores brasileiros
padecem com a falta de verbas, os
devido

a

dificuldades

profissionais e estudantes pedem socorro,

imensas de Norte a Sul do país. Jovens e

doutores,

pessoas que adquiriram uma formação muito longa, pensam em deixar o país em
busca de oportunidades em outros países.
A sociedade vive

um momento negativo, com descrença, desconfiança

generalizada das instituições e do Estado que deixou de cumprir o seu papel
social

de atender

os interesses da

população

por meio da democracia.

Concomitantemente, a política e o poder judiciário estão em descrédito,
juntamente com as esferas representativas da população.
Cada vez mais rapidamente as gerações mais velhas estão tendo que se
adaptar a um mundo em uma velocidade muito grande, devido a rapidez

dos

acontecimentos, as informações são instantâneas e consequentemente, a nossa
vida tem que se ajustar a esse novo momento existencial.
Os assuntos com repercussão que marcaram o dia a dia, fez o brasileiro
tornar-se mais maduro e consciente de suas crenças e valores que não podem
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ser subordinados a essas variáveis externas, confiando na percepção que dirige
as suas ações, acreditando num futuro melhor e em superar as dificuldades.
O próximo ano é de eleição presidencial e de Copa do Mundo, muito mais
importante para alcançar nossas metas, investindo em parcerias, alianças, acordos
e uniões para atingir os objetivos pessoais e profissionais.
A recomendação para 2018

é a

capacidade de adaptação. Sobrevive

aquele que mais rapidamente aprende a se adaptar. O segredo da vida é adaptação
e abrir-se ao novo. Recomenda- se ainda,

muita autoconfiança

agarrando as

crenças que nos garantem isso.
A RACRE Revista de Administração continua a produzir e
divulgar artigos científicos com maestria, dando oportunidade aos pesquisadores
para que publiquem os seus trabalhos e as suas pesquisas.
O pesquisador e professor Dr. Nelson nos mostra, em seu artigo A VERSÃO
INICIAL DA

NORMA ISO 9001

DESDE A DÉCADA DOS ANOS 80

ATÉ O

SÉCULO XXI : EVOLUÇÃO, BENEFÍCIOS E IMPACTOS Em 2017 que as normas
de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da família ISO 9000 completam 30 anos
desde seu lançamento, e quais benefícios e impactos para as organizações.
No artigo da professora Ms Sandra Regina Salgueiro Vaz, O IMPACTO DO
ARGUMENTO SAUDÁVEL SOBRE CONSUMIDORES DE ALIMENTOS DA
CLASSE C DO RIO DE JANEIRO, uma pesquisa feita com a classe C aponta a
crescente evolução tecnológica e o desenvolvimento cada vez maior da ciência
médica, proporcionando descobertas que convergem para os bons hábitos
alimentares, com o objetivo de uma vida longa e mais saudável.
O pesquisador Dr. Paulo em seu artigo METODOLOGIA, CIÊNCIA E
MÉTODO

NAS

CONTROVÉRSIAS
procurou avaliar

CIÊNCIAS
NA

ECONÔMICAS

CONSTRUÇÃO

DO

E

ADMINISTRATIVAS:

CONHECIMENTO

CIENTÍFICO

o caminhar da construção do conhecimento em direção a

solidificação da ciência.
Incluem-se outros artigos científicos e uma

reflexão sobre FALÁCIA X

ARGUMENTO elaborada por Norberto Carlos Weinlich
Uma boa leitura, que permita avançar no conhecimento e ampliar a visão de
mundo.
Misael Victor Nicoluci

Editor responsável revista RACRE
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