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O número 1 do Volume 3 da RGTSI - Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de 
Informação abre o ano de 2006 com artigos de grande interesse para a comunidade acadêmica. 
Esta edição representa a continuidade dos resultados positivos iniciados em 2004. A RGTSI tem 
sido amplamente prestigiada pelos leitores e autores internacionais, cuja presença tem sido 
constante. Na edição que encerrou o ano de 2005 publicamos as estatísticas da RGTSI, onde se 
nota que a presença de autores estrangeiros foi de 43% em relação ao total.  Isso evidencia a 
integração de pesquisadores de Sistemas e Tecnologia de Informação brasileiros e internacionais 
e dá visibilidade à pesquisa brasileira no cenário internacional.  Na seção de Artigos desta edição 
são apresentados quatro trabalhos, sendo dois artigos de pesquisadores da Argentina e dois de 
pesquisadores do Brasil.   

O primeiro artigo intitula-se “Sistemas de Información: Nuevos Escenarios Basados en 
Ontologías” e é de autoria de Graciela Elisa Barchini e Margarita María Álvarez, Susana Herrea 
ambas da Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologias da Universidad Nacional de Santiago del 
Estero, Argentina. O artigo apresenta um panorama para especificar e comunicar o conhecimento 
sobre o domínio dos diversos cenários dos Sistemas de Informação desde o conceito até a 
modelagem. O segundo artigo,  intitula-se “Benefícios da Arquitetura de Software Orientada a 
Serviços para as Empresas: Análise da Experiência do ABN AMRO Brasil” e é de autoria de 
Bernadete de Lourdes Marinho, da FEA USP, Brasil, José Osvaldo De Sordi, da Universidade 
Católica de Santos, Brasil e Marcio Nagy, do Departamento de Arquitetura e Infra-Estrutura do 
ABN AMRO Bank, Brasil.  O artigo evidencia a importância da integração entre as áreas que 
suportam os negócios e os próprios negócios, na implementação de Sistemas e Tecnologia de 
Informação, enfatizando a importância do alinhamento estratégico na organização. O terceiro 
artigo intitula-se “Workability of a Management Control Model in Service Organizations: a 
Comparative Study of Reactive, Proactive and Coactive Philosophies” e é de autoria de Joshua 
Onome Imoniana da Universidade Metodista de São Paulo, Brasil. O artigo tem como objetivo 
comparar três filosofias de modelos de gestão de controle no processo de tomada de decisão.  O 
artigo é baseado em uma pesquisa exploratória e uma pesquisa survey onde os resultados 
mostram a predominância do modelo reativo sobre os demais. O quarto artigo é também de 
pesquisadores da Universidad Nacional de Santiago del Estero da Argentina, intitula-se “Rasgos 
Culturales Compartidos por Usuários de Sistemas Informáticos” e é de autoria de Rosanna 
Costaguta e Marilena Maldonado. O artigo identifica os principais traços culturais compartilhados 
entre os usuários de Sistemas de Informação em uma universidade Argentina.   

Como parte da tradição da RGTSI o próximo número conterá os trabalhos que mais se 
destacaram no 3º CONTECSI – International Conference on Information Systems and 
Technology Management.  Lembramos que a RGTSI está disponível para todo o público 
interessado através do sistema aberto, gratuito e eletrônico. A RGTSI faz parte da lista de 
periódicos da Universidade de São Paulo e é indexada na base de dados Latindex.   Todos os 
esforços continuarão sendo feitos para que a RGTSI seja incluída em mais bases de dados 
aumentando assim a visibilidade dos autores e de suas publicações. 
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