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Olá, esperamos que estejam bem!
Apresentamos a nova edição da Revista RIT, de Dezembro de 2021. Volume 11, Número
2.

O texto do artigo 1 dessa edição conta com o título: Hepatotoxicidade causada pelo
uso excessivo do paracetamol. O objetivo deste estudo é analisar as evidências científicas
sobre a hepatotoxicidade do uso indiscriminado do paracetamol em humanos e da Nacetil-cisteína utilizada no tratamento atual como antídoto para o paracetamol.

O artigo 2, com o título: Relação P&D e a lei do bem das empresas brasileiras de capital
aberto. O objetivo principal da Lei nº 11.196/2005 conhecida como Lei do Bem é
incentivar as empresas investirem em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação tecnológica
(PD&I). O encorajamento dessas empresas é realizado na forma de incentivo fiscal pelo
governo federal, mas existem algumas limitações e regras para as instituições
conseguirem.

O artigo 3, com o título: O Impacto da tecnologia nos modelos de negócios do setor
bancário. O objetivo do artigo é apresentar as recentes evoluções tecnológicas, que
afetaram o mercado financeiro, principalmente com os novos entrantes, Fintechs e bancos
digitais. Assim, pretende-se dar ao leitor uma ideia da história de criação dos bancos até
as tendências do setor para os dias atuais, por meio dos novos modelos de negócios que
buscam uma grande parcela desse mercado e como os bancos tradicionais estão reagindo
a essas mudanças.

O artigo 4, com o título: Privacidade e proteção dos dados no terceiro setor. O artigo
trata sobre enfoque analítico da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº
13.709/2018, no âmbito da instituição escolhida, que faz parte do Terceiro Setor. Tal
temática traduz-se em questão proeminente afeta à Sociedade da Informação, na medida
em que as Organizações da Sociedade Civil que compõem o Terceiro Setor, como a Casa
de Beneficência Senhor José.
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O artigo 5, com o título: Marketing de Relacionamento e atendimento ao cliente. O
objetivo desse artigo é apresentar como o Marketing de Relacionamento pode contribuir
para o atendimento ao cliente. O que se pretende é alinhar a expectativa com a realidade.
Hoje com a potencialidade da tecnologia é possível manter um relacionamento comercial
positivo com o cliente.

O artigo 6, com o título: A Família e a indisciplina escolar: um estudo bibliográfico. O
estudo nesse artigo é de cunho bibliográfico, busca fontes primárias e secundárias, como
textos escritos sobre o tema apresentado, visando à análise da realidade provocada pelas
realidades da escola atual, em que pesquisa o fator de influência da família na indisciplina
escolar como desencadeador.

Agradecemos aos autores que submeteram seus textos a revista e aos professores
avaliadores e conselho Editorial da Revista.

Uma excelente Leitura!
Espero que gostem.
Um abraço a todos.
Prof. Dr. Alessandro Marco Rosini;
Prof. Mestre Fernando José Lopes.
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