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Apresentação
Neste número da revista Economia & Pesquisa serão
apresentados trabalhos na grande área das Ciências Sociais Aplicadas à
Administração e Economia e um trabalho na área de exatas, compondo
o quadro de pesquisas específicas dessas áreas. Como instituição de
ensino superior com cursos de graduação nas áreas de Administração e
Economia nos sentimos felizes em apresentar trabalhos ligados a essas
áreas do conhecimento científico, garantindo uma leitura especializada
e desafiadora para o mundo acadêmico. O primeiro trabalho selecionado
é sobre o Uso do estudo de caso como método de ensino na
graduação em que os autores demonstram a importância desse estudo
no desenvolvimento dos alunos no processo de tomada de decisão e
levantam a necessidade de se constituir grupos de estudo nas faculdades
para produção desses estudos de casos regionais que sejam utilizados
no trabalho docente. O segundo artigo traz A responsabilidade social
empresarial como estratégia para o desenvolvimento sustentável
de negócios: o caso da Klabin S/A cuja discussão envolve os dados
do relatório da empresa e o método de avaliação de suas ações em
projetos sociais, comparando o discurso e prática da empresa mediante
a contraposição do que foi apresentado no relatório analisado e o
seu site, com os noticiários locais. O terceiro artigo, Agropecuária
no Estado de São Paulo: uma análise exploratória dos dados
espaciais apresenta diagnóstico da agropecuária paulista, considerando
seus 645 municípios para análise exploratória dos dados espaciais
como pressuposto da econometria espacial e do Valor Adicionado
da agropecuária como variável de interesse associado às variáveis
capital, trabalho, energia, estrada pavimentada e não pavimentada,

respectivamente, e o I de Moram Global e Local. E, encerrando a
revista, apresentamos o artigo A relação da ramificação com os
conceitos de discriminante que apresenta estudo sobre a Teoria
Algébrica dos Números, como importante contribuição para o
desenvolvimento de códigos corretores de erros e reticulados,
relacionando tal ramificação com os conceitos de discriminante.
Certos de que os artigos aqui relacionados oferecem
vasta contribuição para suas áreas de pesquisa e de reflexão dos
múltiplos aspectos do conhecimento humano, temos certeza de
que este número da revista Economia & Pesquisa será, como
todos os demais oferecidos até agora, motivo de grande interesse
para todos os que transitam na área acadêmico profissional.
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Editora

