
Editorial 

Prezado leitor, 

Nesta edição da revista Iniciação Científica: Gestão, Internacionalização e Desenvolvimento você 
encontra artigos que discutem os mais variados temas envolvendo a área de Gestão & Negócios. 
O objetivo desta edição é permitir um espaço de discussão dos múltiplos conhecimentos da área 
que permitam a reflexão sobre temas muito importantes para a gestão empresarial. Além disso, 
é um espaço voltado a estimular a divulgação das pesquisas realizadas pelos alunos iniciantes 
na discussão científica, esse universo fascinante e fundamental para o desenvolvimento da 
sociedade. 

Iniciamos nossa edição com o “espaço aberto”, uma sessão na qual discutimos temas atuais e 
de interesse social. Neste espaço trazemos o artigo “Global Players – Organizações Políticas 
Internacionais”, que faz uma reflexão sobre a importância dos organismos multilaterais (ONU e 
OEA) na coordenação das interações entre os países e na Governança Global, fundamentais para 
ajudar a dirimir os conflitos e promover o desenvolvimento da sociedade de forma mais 
equânime e justa. 

Em seguida apresentamos o artigo “Inovação Aberta em Startups de Economia Compartilhada: 
uma análise em empresas brasileiras”, que tem por objetivo discutir como a inovação aberta 
pode ser aplicada em economias compartilhadas no Brasil, o que pode ser um fator fundamental 
para o desenvolvimento de várias regiões do país e uma alternativa para diminuir os gastos com 
o processo de inovação. 

Ainda na discussão sobre inovação e empreendedorismo trazemos o artigo “A Universidade 
Empreendedora frente os desafios enfrentados pelos administradores no cenário da 
tecnologia avançada”, que discute o papel da universidade empreendedora como fundamental 
no processo de inovação através da formação de profissionais, na  promoção de pesquisas e na 
interação entre universidade, empresas e setor público. 

Outra discussão importante para a área de Gestão & Negócios, principalmente para a gestão 
escolar é apresentada no artigo “O perfil do gestor escolar no Brasil: uma análise na 
perspectiva da Prova Brasil 2015”, que traz a proposta de analisar os dados da Prova Brasil 2015 
para identificar o perfil dos gestores escolares das escolas públicas brasileiras. Isto é 
fundamental para que se consiga verificar as lacunas nos processos educacionais e para permitir 
a adoção de políticas públicas que busquem maior eficiência no processo educacional, que 
passa, necessariamente, pelo processo de gestão e pelo gestor. 

No artigo “A motivação dos servidores públicos da Secretaria de Assistência Social de uma 
prefeitura localizada na região da AMREC – SC” enfatizamos a importância do olhar sobre as 
questões da gestão pública, que comumente tem sido fator de discussões acaloradas no país, 
mas que merecem muito atenção. 

Com o avanço da tecnologia de informação, do uso da internet e das interações virtuais o artigo 
seguinte traz um olhar interessante sobre “A importância da experiência prévia nas compras 
online de cosméticos e perfumaria”, que concilia dois segmentos que veem apresentando um 
desempenho muito favorável nos últimos anos no cenário brasileiro, que envolve o 
comportamento do consumidor online e o segmento de higiene pessoal, perfumaria e 
cosméticos, mais conhecido como HPPC. Entender as novas interações dos consumidores, seu 



comportamento e mudanças de hábitos são essenciais para as estratégias a serem adotadas 
pelas organizações. 

Por fim, apresentamos o artigo “O Impacto das Fintechs no Setor Bancário” que traz uma 
discussão importantíssima nos tempos atuais, pois com a evolução tecnológica e o surgimento 
de várias startups, é fundamental entender as novas alternativas de financiamento que as 
Fintechs proporcionam e seus impactos no setor bancário mais tradicional. 

Esperamos que aproveitem a leitura e que ela sirva de inspiração para a ampliação do 
conhecimento e reflexão sobre temas tão importantes da nossa contemporaneidade. 

Ótima leitura! 

 

Prof. Dr. Donizetti Leonidas de Paiva 


