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Editorial
Em plena era da “Sociedade do Conhecimento” e de seus resultados, direcionando a chamada
“Quarta Revolução Industrial”, e melhor, “Nova Revolução Social, Científica e Tecnológica”,
é de bom alvitre se preocupar com o expressivo número de pretensas contribuições
denominadas como “científicas”, apresentadas à grande maioria dos periódicos. A profusão de
contribuições verdadeiramente científicas, constantes nos periódicos de alto relevo, parece
inspirar pouco os pretensos candidatos à entrada e sustentação neste mundo de produção do
conhecimentos. Constata-se que significativa parcela de trabalhos submetidos a publicações
carece de fundamentos essenciais à contribuição ao avanço do estado da arte em cada área.
Muitos trabalhos indicam satisfação em “descobrir” e apresentar contextos superficiais e óbvios
em conteúdos, assim como metodologias frágeis, previsíveis e presas a dogmas pouco criativos
e ambiciosos.
Neste sentido, grande parcela de trabalhos rigidamente formatados para se divulgar temas
coloquiais carecem da importante orientação à serendipicidade, ou capacidade de apresentar
achados e contribuições surpreendentes. O convite (e a efetiva contribuição) à evolução do
conhecimento consistem no exercício da curiosidade intelectual para refletir e operacionalizar
a produção científica no contexto do efetivo desafio ao conhecimento. Assim, reflexão, análise
crítica, imaginação e criatividade são essenciais à produção verdadeiramente científica. O
domínio do sentido do conhecimento, da orientação para a investigação de relações e causas,
da elaboração de premissas, hipóteses e seus testes, do direcionamento de contributos à solução
de problemas e proposição de novas hipóteses e soluções, constituem o universo da pesquisa
científica. A evolução do estado das artes em cada tema requer constantes e sistemáticos
desafios nos espectros teóricos e metodológicos.
A publicação científica demanda, além destes requisitos essenciais, a orientação para a
adequada formatação dos trabalhos, em conformidade com as plataformas de cada periódico.
Entretanto, o que se observa com significativa intensidade é a não observância e o escasso
atendimento aos reclames expressos nas “Diretrizes Para os Autores”. Trabalhos superficiais,
pouco ambiciosos e inconscientes do alcance e da abrangência de periódicos qualificados são
candidatos certos à inflação de rejeições determinadas pelos desk e peer reviewers.
Nesta edição regular da Revista Gestão & Tecnologia, o Número 19, Vol. 4, temos a honra e a
satisfação de apresentar ao estimado leitor doze trabalhos, sendo nove artigos, dois relatos
técnicos e um ensaio científico.
Os artigos científicos provém de origens diversificadas, sendo três internacionais, com um
norte-americano, intitulado “Impact investing as a way to solve social problems”, e dois
iranianos “Modeling and Forecasting Residential Natural Gas Demand in Iran”, na área de
Finanças e “Studying the Relationship between the Productivity of Manpower and Strategic
Management in Financial Organizations: the Case Study of Tavon Bank”, na área aqui
classificado como Estudos Organizacionais, tendo estes sido avaliados por referees editores
convidados internacionais e desk review.
Os demais artigos compõem os segmentos aqui agrupados, facilitando a convergência temática.
São eles: 1) Finanças - “Impacto dos investimentos em tecnologia da informação nas variáveis
estratégicas organizacionais e no desempenho de Micro e Pequenas Empresas (MPE)” e
“Análise Comparativa de Estratégias de Investimentos em Ações de Companhias Brasileiras”;
2) Gestão de Tecnologias - “Intenção de adoção do sistema de pagamento móvel no transporte
público coletivo na cidade de São Paulo: o ponto de vista do usuário final” e “Ferramentas
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Informais em Contextos Formais: Aplicação de um Modelo para Avaliar a Aceitação de
Tecnologias Móveis entre Professores Universitários”; e, 3) Estudos Organizacionais – “As
dinâmicas intraorganizacionais em um serviço de Saúde e Educação: Análise de Redes Sociais”
e “Dificuldades e benefícios da implantação da gestão de processos em organização pública
federal sob a ótica dos servidores”.
Os relatos técnicos são: “Restauração e modernização de equipamentos industriais: um estudo
de caso sob a perspectiva de gestão de projeto em parada de manutenção” e “Uma proposta de
melhoria de processos de negócio para os Institutos Federais”.
O ensaio teórico é intitulado “Inovação organizacional como alternativa para a eficiência na
prestação de serviços jurisdicionais”.
Assim, com estas contribuições à literatura, manifestamos nossos agradecimentos a todos os
autores, avaliadores, leitores e, especialmente, à FPL Educacional. 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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