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Forma de avaliação: double blind review

Esta revista é (e sempre foi) eletrônica para ajudar a proteger o meio ambiente, mas,
caso deseje imprimir esse artigo, saiba que ele foi editorado com uma fonte mais
ecológica, a Eco Sans, que gasta menos tinta.
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Prezados leitores,
nesta edição (v. 12, n. 3), contamos
com oito artigos. Três deles na seção
Foco nas Organizações, um na seção
Foco na Tecnologia, um na seção Ensaios
e três na seção Fast track SBSI. Já faz
anos que a RESI abre espaço para alguns
dos principais congressos científicos das
áreas de Administração da Informação e
Sistemas de Informação para que
divulguem aqui os seus melhores
trabalhos, depois de mais uma rodada
rápida de avaliações para aprimoramento.
Mas, no passado, optamos sempre por
incluir os artigos dentro das seções
tradicionais da revista. Recentemente,
decidimos que passaríamos a publicar os
artigos provenientes do fast track de
eventos da área com destaque para o
nome dos eventos. É uma maneira de a
RESI contribuir para a divulgação desses
eventos e salientar a qualidade dos
trabalhos neles apresentados. Há,
naturalmente, o inconveniente de que a
seção do evento só pode ser publicada
quando todos os artigos do fast track
tiverem passado pelo double blind review
da revista. Mas, agora que a revista
passou a ser quadrimestral, não vai ser
necessário esperar muito tempo, nem que
toda a seção tenha que ser postergada
para a próxima edição.

Dear readers,
We count with eight very interesting
papers in this issue (v. 12, n. 3). Three of
them in the Focus on Organizations
section, one in the Focus on Technology
section, one in the Essays section and
three in the SBSI Fast Track Section.
RESI has welcomed the best papers
presented in some of our best conferences
and symposia in the Information Systems
area over the years, after a fast round of
double blind reviews for improvements.
However, in the past, we chose to include
such papers in the traditional sections of
the journal. Only now we decided that we
should publish those papers in sections
that made reference to the events where
previous versions of the work was
presented in order to give the deserved
publicity to that. It is a way RESI can
contribute to advertise such conferences
and highlight the quality of the discussions
that happen there. Of course, this decision
brings a draw back that is the section on a
specific event can only be published after
all the fast tracked papers are double blind
reviewed by the journal’s scientific
committee. But this is not going to be a big
issue now that the journal is published
three times a year. No one will have to
wait too longo for a conference section to
appear, even if it has to be postponed to
the next issue.
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Outra mudança importante é que a
RESI passará a contar com editores
executivos em uma tentativa de recuperar
a agilidade que caracterizou a revista no
passado. Já na primeira edição de 2014,
começamos a contar com a ajuda do Prof.
Pietro Cunha Dolci. Seja muito bem vindo,
Pietro!
Desejamos a todos uma boa leitura!
Alexandre Graeml
Editor-chefe
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Another important change is that
RESI will start counting on executive
editors in an attempt to recover the speed
that used to be something we were proud
of, in the past. The first issue of 2014 will
already have Pietro Cunha Dolci as an
executive editor. Be very welcome, Pietro!
We wish you all an excellent time
reading this issue’s papers!
Alexandre Graeml
Chief-editor
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