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Editorial
Prezado leitor,
Em tempos muito confusos, parece que a Filosofia e a Ciência são as expressões do
conhecimento que mais intensamente podem assumir posições protagonistas na direção à luz e
às condutas capazes de proporcionar a efetiva evolução dos povos. A Filosofia já demonstrou,
em diversas oportunidades na história da humanidade, este potencial contributivo. A orientação
filosófica já redirecionou condutas e resultados em muitas nações, por meio da Política.
A Ciência, e sua intrínseca predisposição à inovação, notadamente em tempos recentes,
apresenta potencial mais lógico e orientado ao desenvolvimento material, proporcionando,
quase sempre, resultados mais visíveis nos curtos e médios prazos. Seus produtos normalmente
alcançam mais diretamente os povos, contribuindo ao desenvolvimento e à melhoria da
qualidade de vida.
A Filosofia e a Ciência evocam e proporcionam os pilares da produção do conhecimento em
quaisquer matizes ou circunstâncias. Seus propósitos e processos fundamentam o
conhecimento, sua produção e divulgação. Enquanto a Filosofia requer e estabelece a razão de
ser do saber, no contexto dos “porquês”, a Ciência, e seu modo de produção, determinam os
“quê”, “como”, “quando”, “qual”, “quem”, “quanto”, “quando”, e todas as demais condições
nas quais se fundamentam o conhecimento.
A divulgação das produções, Filosófica e Científica, como consequência, há de compreender e
empreender estes ditames, se pretender contribuir, de fato, à evolução do conhecimento.
É neste contexto que se fundamenta o eruditismo requerido das publicações efetivamente
robustas, densas, oportunas e compatíveis com o estado da arte do tema tratado. Afinal, a
Epistemologia, a Teoria e a Metodologia constituem os fundamentos mais robustos e
desafiadores da produção científica, determinando os parâmetros da seletividade das
contribuições literárias. Este é o preceito essencial do empreendimento da Revista Gestão &
Tecnologia.
Nesta publicação, o Volume 19 Número 2, esta editoria coloca à disposição dos estimados
leitores, conforme práxis, dez artigos científicos, um relato técnico e um ensaio crítico.
Abrindo a edição, apresentamos o artigo “Cenários para o futuro da educação à distância”.
Brindamos os leitores com três contribuições procedentes de outros países, sendo uma em
parceria com autores brasileiros. Os demais artigos contribuem em campos diversificados,
como Finanças e Contabilidade, Logística, Transferência de Conhecimentos e Tecnologia de
Big Data. O relato técnico aborda o comportamento estratégico e o ensaio crítico analisa e
questiona a participação eletrônica via Teoria da Ação Comunicativa.
Assim, com estas contribuições à literatura, manifestamos nossos agradecimentos a todos os
autores, avaliadores, colaboradores, leitores e, especialmente, à Fundação Pedro Leopoldo,
mantenedora deste periódico. Aguardando contribuições na forma de submissões de artigos, de
avaliações sérias e consistentes com os propósitos deste periódico, de indicações dela a seus
alunos e amigos, assim como de críticas contributivas, renovo os votos de boa leitura e de
ótimas reflexões.
José Edson Lara, PhD
Editor-Chefe
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