
 

Editorial: 
 

É com grande prazer e satisfação que concretizamos a primeira edição da 
“Revista Eletrônica Administração: Gestão e Tecnologias”. Essa revista procura 
engrandecer a produção científica dos docentes e dos discentes da Faculdade Marechal 
Rondon, como também abre espaço para publicações e divulgação de idéias de 
profissionais que não estejam vinculados à Instituição. Para tanto, traz à tona assuntos 
polêmicos e de grande interesse à comunidade científica. É uma iniciativa da Diretoria 
Acadêmica da Faculdade Marechal Rondon, representada pelo Professor Jefferson 
Capeletti. Quem escreve o presente editorial é Eduardo Duarte Aires, também Professor 
da Instituição e responsável pela edição e publicação desta revista. 

Todos os trabalhos publicados nesta primeira edição da revista foram 
submetidos à análise crítica do corpo editorial da revista, que consta de cinco docentes 
da área administrativa e áreas correlatas. Cabe a essa comissão acolher e analisar os 
trabalhos que a ela são enviados, estabelecendo padrões de conhecimento científico e 
comparando-os com o que está em voga no momento atual. 

Vamos aos trabalhos desta primeira edição:  
Seria um pouco difícil estabelecer um padrão e uma sincronia de assuntos que 

emolduram e constituem essa primeira edição. No entanto, a leitura dos trabalhos aqui 
publicados permite a constatação de que os assuntos publicados são polêmicos e atuais e 
configuram uma unidade na área administrativa. Na categoria docente, as professoras 
Marlucy Godoy Ricci e Alessandra Rachid apresentam, em artigo original, um 
panorama da situação dos call-centers e seus modos de funcionamento nos dias atuais. 
As autoras nos mostram que o setor comercial pode ser incrementado com essas 
ferramentas. A professora Maria Aparecida Pereira apresenta dois artigos que falam a 
respeito da contabilidade ambiental e sua importância na viabilização de tratamento de 
dados e de realce no registro à questão ambiental e sustentabilidade. 

A professora Eduarda Gimenes Corrêa nos mostra, sob a forma de artigo 
científico, o trabalho desenvolvido com seus colaboradores que pesquisaram um assunto 
bastante inovador que é a educação à distância. Os pesquisadores obtiveram dados 
interessantes no que diz respeito ao comportamento do aluno frente a esse tipo de 
método de ensino, que se faz cada vez mais presente nas universidades e instituições de 
ensino atuais. O EAD propõe uma nova consciência no aprendizado e estipula novas 
regras à educação, que devem sempre ser revistas e ampliadas. 

A professora Benedita Josepetti Bassetto nos mostra em seus dois artigos aqui 
publicados o valor e as intenções propostas pela universidade corporativa como gestora 
do conhecimento nos dias atuais. 

Em relação aos artigos referentes a trabalhos desenvolvidos pelos discentes, 
Thais Regina Cano, orientada do professor Paulo André de Oliveira, nos fala a respeito 
da importância de se posicionar a sustentabilidade de maneira a funcionar em prol de 
uma gestão mais engajada nas organizações. Seguindo a mesma linha de orientação dos 
artigos de discentes, Mariana da Silva Wagner retrata a importância de um programa de 



 

prevenção de riscos ambientais para melhorar a qualidade de vida e a motivação das 
pessoas envolvidas nas organizações. 

A revista traz ainda uma entrevista com o administrador e gestor de RH Luiz 
Augusto Felippe, que desenvolve importante e inovador trabalho na Prefeitura de 
Botucatu, onde é Secretário de Administração. Junto de sua equipe, promove formas 
inovadoras de gestão que valorizam os funcionários de diversas áreas e setores, que se 
reconhecem como parte integrante da organização. Atualmente o secretário promove 
palestras motivacionais, realiza remodelação das tecnologias de informação e procura 
agir de maneira simplificada, adotando políticas de promoção do desenvolvimento 
humano em seu setor. 

O ensaio publicado nesta edição fica por conta do texto criativo escrito pela 
professora Priscila Guerra, que, de maneira sutil e surpreendente nos fala sobre a 
importância de se ter integração dos elementos organizacionais para se compor uma 
verdadeira equipe de trabalho, que deve ser valorizada para se obter sucesso. 

Boa leitura. 
 
Eduardo Duarte Aires 
Editor Responsável 


