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EDITORIAL

Esta primeira edição da RAE em 2011 é especial por duas razões. 

A primeira é por ser inteiramente dedicada ao fórum “Usos 

sociais, implicações e impactos das TIC na América Latina”. Pro-

posto originalmente em 2008, quando o prof. Flavio Vasconcelos 

era ainda editor chefe desta revista, esse fórum foi lançado em 

2009 e completou o processo de seleção de artigos em 2010. O 

fórum foi coroado com um seminário em novembro de 2010 na 

FGV-SP, quando os artigos aqui publicados foram apresentados 

pelos seus autores para uma plateia de pesquisadores da área, 

além de ter sido transmitido ao vivo pela internet.

A segunda razão que torna esta edição tão especial é que 

ela está sendo publicada quase que integralmente em inglês, 

inclusive este editorial, que está em duas línguas. A principal 

motivação para essa iniciativa está nos objetivos do fórum, ini-

cialmente uma chamada de trabalhos internacional capitaneada 

pela profª Marlei Pozzebon, com o propósito tanto de atrair 

autores latino-americanos quanto de ampliar a disseminação 

dos artigos apresentados para uma plateia que não está restrita 

apenas ao português. Mais detalhes que justificam a opção pelo 

inglês estão no artigo de apresentação do fórum, na página 10.

Completam esta edição temática uma pensata que discute 

aspectos relacionados à internet, democracia e sociedade civil, a 

resenha de um livro que resgata a história da automação bancária 

no Brasil e duas indicações bibliográficas: uma sobre o valor das 

redes no século XXI, outra sobre tecnologias sociais.

São também destaques desta edição as informações edito-

riais, entre as quais as estatísticas de 2010, a lista de editores 

científicos mais ativos, os melhores avaliadores e os artigos mais 

acessados do ano. 

A todos, uma boa leitura!

Eduardo Diniz

Editor chefe

This first issue of RAE in 2011 is special for two reasons. First, 

for being devoted entirely to the forum “Social Use, Implications 

and Impacts of ICT in Latin America”. Originally proposed in 

2008, when Prof. Flavio Vasconcelos was still chief-editor of 

this journal, this forum was launched in 2009 and completed 

the selection process of articles in 2010. The crowning point of 

the forum was  a seminar in November 2010 at FGV-SP, when 

articles selected to be published were presented by their authors 

to an audience of researchers from the IS field and broadcast 

online over the Internet. 

The second reason  making this edition so special is that it is 

being published almost entirely in English, including this editorial, 

which is in two languages. The main motivation for this initiative 

lies in the objectives of the forum; initially it was an international 

call for papers headed by Prof. Marlei Pozzebon, whose aimwas 

to attract Latin American authors and  expand the dissemination 

of the papers presented to an audience that is not restricted to  

Portuguese-speakers. More details justifying the choice of English 

are in the introductory article of the forum on page 10. 

This thematic issue is completed with an essay that discusses 

aspects related to the Internet, democracy and civil society, with 

a book review that recalls the history of banking automation in 

Brazil and two lists of book recommendations: one on the value 

of networks in the twenty-first century, and other on social 

technologies. 

Also highlighted in this issue is the editorial information, 

including the statistics of 2010, the list of the most active asso-

ciate editors, the best reviewers and the most accessed articles 

of the year.

Enjoy the reading!

Eduardo Diniz

Chief-editor


