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EDITORIAL

EDITORIAL
Com periocidade anual, a RACRE é uma revista eletrônica do curso de
Administração do Unipinhal.
Nesta edição do ano de 2020, a revista RACRE completou duas décadas de
existência, sem deixar de ser ainda uma revista científica jovem, sempre seguindo como
instrumento indutor dos saberes e conhecimento, incentivando a capacidade de criar e
gerar conhecimento por meio da pesquisa e produção científica, objetivando estimular o
desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade defluente da pesquisa.
Inicia-se o editorial com alguns comentários deste ano, que correu em um cenário
de excepcionalidade, em virtude da pandemia, apresentando uma nova realidade, repleta
de incertezas e inseguranças, por conseguinte, originando crises sanitária, na educação,
econômica, política e ainda o rompimento da tradição da política ambiental, gerou a
ausência de compromisso e um modelo, em nome da ética e da vida, de sustentabilidade
consolidada no sistema econômico atual.
A área da Educação enfrentou enormes desafios, os quais mostraram o
despreparo de toda a comunidade escolar brasileira para um cenário em que a tecnologia
é um instrumento facilitador do processo de aprendizagem, ainda revelando a
desigualdade social de acesso a tecnologias, o que causou precipício na aprendizagem
para os que não possuem dispositivo eletrônico com conexão à internet dentro de casa.
A economia está fraquejando e a condução da política completamente
fragmentada.
O que se espera após a crise sanitária é a construção de economia e sociedade
mais igualitárias, inclusivas e sustentáveis, mais resilientes e antifrágeis às pandemias, às
alterações climáticas e a outros muitos desafios enfrentados por toda sociedade.

RACRE - Revista de Administração, Esp. Sto. do Pinhal - SP, V. 20, N. 24, jan./dez.2020

7

As lições assimiladas necessitam penetrar e ultrapassar a nossa completa
compreensão, fazendo com que possamos viver de maneira mais assertiva o que,
realmente, vale a pena e sempre com respeito ao outro.
A RACRE, Revista de Administração, continua a produzir e divulgar artigos
científicos com maestria, oferecendo oportunidade para fomentar a compreensão e o
debate sobre questões, que afetam a educação; ampliar o entendimento da realidade e
incentivar os pesquisadores a divulgar suas produções científicas.
Em uma modalidade de pesquisa mais recente, por meio da criação de bases de
dados eletrônicos que propiciam um levantamento bibliométrico, foram publicados pelos
professores pesquisadores Dr. Nelson, MSc. Moacir dois artigos: Abordagem de Riscos
na Norma ISO 9001:2015 e Evolução do Conceito “Lean”, ambos obtendo informações
sobre a situação atual do problema pesquisado, conhecimento de publicações existentes
e opiniões similares e diferentes a respeito.
O artigo Gestão do Negócio por Processos em Micro e Pequena Empresa,
elaborado pelo professor MSc. Misael, teve como principal objetivo, discutir a gestão dos
negócios por processos para os pequenos empreendedores.
O Bacharel em economia empresarial Bruno, a graduanda Natália e seu orientador
Dr. Rodrigo e o Dr. Paulo publicaram artigos sobre a implantação de métodos gerenciais
na criação de uma startup destinada ao turismo rural, marketing digital em uma
multinacional alemã e um estudo do cenário atual do Brasil frente a expansão da quarta
revolução industrial.
Incluem-se outros artigos de relevância na área de administração, uma reflexão do
professor Norberto: A Ética nas Cidades Inteligentes e uma Análise de Conjuntura
Econômica do profº Batista.
Encerra-se este editorial, ressaltando que o conhecimento não tem apenas um
centro, uma fonte, um professor ou uma biblioteca, está capilarizado, atomizado, defluido
em vários lugares, dimanando de muitas fontes, não mais existindo o passado como
argumento, nos levando a única reflexão: “mudar é difícil e não mudar é fatal”.
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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