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O número 1 do volume 2 da Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação – RGTSI é 

tão importante quanto o número anterior pois representa a continuidade dos esforços de implementação da 

revista.  O apoio que temos recebido dos pesquisadores e colaboradores tem sido fundamental para o sucesso 

da Revista. Esta edição está composta das seguintes seções: Editorial, Artigos, Eventos e Resenha Literária. Na 

seção Artigos são apresentados seis trabalhos, sendo dois de autores estrangeiros e quatro do Brasil. O primeiro 

artigo, Relato Financeiro na Internet em Portugal, apresenta um estudo sobre a tendência das 250 empresas 

portuguesas mais lucrativas em utilizarem a Internet como meio de divulgação de suas informações 

corporativas. No segundo artigo, Inteligência Competitiva nos Departamentos de Manutenção Industrial no 

Brasil, os autores relatam o resultado de pesquisa sobre a utilização da Inteligência Competitiva na obtenção de 

saltos tecnológicos e vantagem competitiva. O terceiro trabalho, Implementação de um sistema Integrado de 

Gestão nas Instituições Federais de Ensino Superior: um estudo de caso do Projeto SAU – Sistema de 

Automação Universitária – da Universidade Federal do Ceará aborda os desafios relativos à integração entre a 

TI e a organização. No quarto trabalho, O retrato da exclusão digital na sociedade brasileira, os autores 

apresentam reflexões sobre o significado da exclusão digital e a importância de seu estudo. O quinto artigo, 

Tecnologia de Informação: Commodity ou Ferramenta Estratégica?  Discute  os conceitos e as dúvidas que 

tem motivado grandes discussões sobre o papel e o valor da TI nas organizações a partir das declarações de 

Nicholas Carr em 2003. No sexto trabalho, Using E-collaboration to improve management education: Three 

Scenarios os autores apresentam os resultados de três experimentos em educação gerencial ocorridos na França 

e Estados Unidos baseados na tecnologia de “e-collaboration” e as questões envolvidas na sua utilização de 

maneira eficaz.  Na Resenha Literária apresentamos a análise do livro The Handbook of Information Systems 

Research de  Woszczyncki e Whitman, que aborda e comenta os diversos tipos de metodologia na pesquisa em 

Sistemas de Informação. Vale lembrar aos leitores e colaboradores que a RGTSI segue todos as práticas 

recomendadas pela Qualis e também pelos principais journals internacionais. Agradecemos aos autores pela 

confiança e colaboração demonstrada  no envio dos seus trabalhos.   

 
The first issue of the 2

nd
 volume of the Journal of Information Systems and Technology Management-

RGTSI is as important as the previous number because it represents the continuity of the efforts of 

implementation of the Journal.  The support that we have received from the researchers and collaborators has 

been fundamental for the success of the Journal. This edition is composed of the following sections: Editorial, 

Articles, Events and Book Review. In the Articles section six works are presented, being two foreign authors 

and four Brazilian authors. The first article, Financial Report in the Internet in Portugal, presents a study on 

the tendency of the 250 more profitable Portuguese companies in their use of Internet as away method of 

popularization of their corporate information. In the second article, Competitive Intelligence in the Departments 

of Industrial Maintenance in Brazil, the authors present research results about the use of the Competitive 

Intelligence in obtaining technological and competitive advantage.  The third article, Implementation of an 

Integrated system of Administration in the Federal Institutions of Higher education approaches the relative 

challenges to the integration among IT and the organization. In the fourth article, The picture of the digital 

exclusion in the Brazilian society, the authors present reflections on the meaning of the digital exclusion and 

the importance of its study. The fifth article, Technology of Information: Commodity or Strategic Tool?  
discusses concepts and doubts that has motivated great discussions on the role and the value of IT in the 

organizations started with Nicholas Carr's declarations in 2003. In the sixth article, Using And-collaboration to 

improve management education: Three Scenarios the authors present the results of three experiments in 

managerial education happened in France and United States based in the technology of “e-collaboration” and 

the subjects involved in its effective usage. In the Book Review we presented the analysis of the book The 

Handbook of Information Systems Research of Woszczyncki and Whitman, which approaches and comments 

the several methodology types in the research in Systems of Information.  It is worth to remind our readers and 

collaborators that RGTSI follows all the practices recommended by Qualis (Brazilian evaluation standards) and 

also for the main international journals.  We thank the authors for the trust and collaboration in submitting their 

works.     




