
CARTA AO LEITOR 

stamos em festa, comemorando o 3()12 

aniversário da RAE! 

Desde a iniciativa pioneira da Fun

dação Getúlio Vargas de lançar esta 

revista, nos idos de 1961, sob a direção do Prof. Rai

mar Richers, para servir à modernização dos proces

sos administrativos no Brasil, a RAE vem desempe

nhando o seu papel com brilho, apesar dos percalços 

que costumam marcar a existência de uma publica

ção como ela, sem fins lucrativos, dirigida a um mer

cado não massificado e com uma minúscula estrutu

ra material e profissional própria. 

A trajetória da RAE não foi linear. Teve altos e 

baixos. Viveu momentos de euforia e de crise. Mas a 

revista permaneceu sempre à frente do seu tempo, 

fazendo do alto nível de seus artigos a sua marca re

gistrada e progredindo também em outros aspectos: 

aumentou sua periodicidade, ganhou novo formato, 

novas seções, novo visual. E contou com o apoio 

inestimável do seu público. 

Nos últimos cinco anos, tive a honra de dirigir a 

RAE e de colaborar com algumas etapas de sua mo

dernização. 

Nesse período, iniciou-se um processo de transfe

rência da confecção da RAE da Editora da Fundação 

Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, para a responsabili

dade da Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo. A Redação sempre foi em São Paulo. A partir 

de 1988 também a editoração e a produção industrial 

passaram a ser feitas em São Paulo. Com isso, agili

zou-se o processo de sua feitura (qúe foi todo infor

matizado) e aumentou o seu controle de qu~dade. A 

revista passou a circular rigorosamente nos prazos 

previstos, ganhou novo projeto gráfico, a linha edito-

rial fixou seu conteúdo na área de administração de 

empresas- voltando à sua proposta original, da qual 

andara um pouco afastada - e abriu novas seções. 

Os leitores receberam essas mudanças com entu

siasmo. As assinaturas e os colaboradores aumenta

ram. Com esse estímulo, o apoio dos colegas e da 

direção da EAESP, e a anuência da FGV, estamos 

concluindo, agora, a transferência da RAE para São 

Paulo, assumindo a partir da presente edição, o COQ

trole de todas as operações comerciais e de circula

ção da revista. Com isto, poderemos ter um contato 

mais direto com você, leitor, e atender melhor a suas 

expectativas. 

Por todas essas razões, eu me sinto extremamente 

feliz ao comemorarmos o 302 aniversário da RAE 

neste número, feito com a participação maciça dos 

professores da EAESP. 

Nesses trinta anos, a RAE fez muito mais do que 

sobreviver - o que já seria uma vitória para uma 

publicação com o seu perfil. Com uma linha edito

rial que oferece não só soluções para problemas prá

ticos imediatos e localizados, mas também uma re

flexão crítica e pluralista sobre a sociedade na qual o 

administrador atua, com um processo de produção 

ágil e cuidado e um visual cada vez mais bonito, a 

RAE chega a seu 3()12 aniversário, modéstia à parte, 

na vanguarda ·absoluta das publicações brasileiras 

na área de administração de empresas. 

Parabéns para todos nós! 

Gisela Taschner Goldenstein 

Diretora-responsável 


