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Prefácio
Esta edição apresenta uma retrospectiva da Revista Autor, com artigos e opiniões
sobre o Brasil contextualizado com o comércio internacional. A retrospectiva
envolve artigos publicados no decorrer de 2010 e apresentam temas que até hoje
são objeto de discussão no cenário brasileiro: a despolitização e a desinformação
visto nas eleições municipais; a desindustrialização crônica que agrava a nossa
posição competitiva; a política industrial e a inércia ante a Copa do Mundo em
2014.
Completando esta revista, uma contribuição da professora e advogada Maisa
Emilia Raele Rodrigues sobre a aplicação da teoria do disregard of legal entity
no sistema brasileiro e as ações e coerência nas decisões relativas à
educação no Brasil, escrito pela professora Márcia Gamboa.
Do curso de pós-graduação em Administração Geral da Universidade Paulista
(UNIP) a pós-graduada Jessica Aidê Assunção Borges pesquisa e escreve a
Investigação apreciativa: Uma nova mudança na abordagem gerencial.
Desta forma, fica aqui mais uma contribuição para uma gestão e administração
mais efetiva e contributiva. Esta é a nossa linha editorial.
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