Caros (as) leitores (as),

É com imensa honra e enorme orgulho que apresentamos a todo meio científico o n. 2
v. 2 da Revista CONBRAD. Permanecendo em nosso segundo ano de revista, renovamos
nosso compromisso com a educação de qualidade e a difusão de conhecimentos, buscando
constantemente a pluralidade e diversidade de ideias das diferentes vertentes da
Administração.
Neste momento, de grande satisfação e alegria, é extremamente necessário
reforçarmos nossa seriedade e idoneidade nesta seara.
Pedimos escusas nesta edição, visto que por problemas técnico-operacionais, apresentase este periódico em atraso, porém, nenhum obstáculo ou dificuldade é grande demais quando
se tem vontade e garra na busca incessante do compartilhamento de ideias.
No mais, nos compete a sempre imensa gratidão a todos os autores e leitores deste
periódico, visto que, graças ao interesse – e esforço constante – de pesquisadores, orientadores,
orientandos, acadêmicos, etc, torna-se possível a concretização desta revista e sua
continuidade.
Mantendo nossos esforços das edições anteriores, esta edição contempla uma
variedade de temáticas atuais e de reflexões pertinentes ao escopo e interesse de nossos
leitores e colaboradores. Cabe ressaltar e ter enorme satisfação de informar que a variedade de
instituições de regiões diversas do Brasil se faz presente nesta edição.
É importante frisar que, com o aumento da quantidade dos artigos publicados por esta
revista, buscamos abarcar uma pluralidade de discussões e a diversificação e disseminação de
todos os conhecimentos interessantes ao desenvolvimento de uma sociedade mais crítica.
Por conter uma diversidade de discussões e assuntos, não teremos a presunção de
explanar um a um neste editorial. Apenas nos sentimos incumbidos de convidá-los
fraternalmente a desafiar-se pela leitura dos artigos publicados, desvendando seus diversos
posicionamentos e concepções extraordinariamente pertinentes, desnudando-se de nossas
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prévias concepções e sólidas visões.
Esperamos que você tenha uma ótima leitura e reflexões interessantíssimas ao se
apoderar deste imenso dilúvio de ideias originais e formidável alimento à suas inquietações.

Eudes Cristiano Vargas
Editor Revista Conbrad
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