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Aproveitamos esta ocasião para informar a todos os autores que a JISTEM Revista de Gestão 
da Tecnologia e Sistemas de Informação implementou  o número DOI.  DOI - Digital Object 
Identifier (Identificador de Objeto Digital) é um sistema de identificação numérico para documentos 
na internet. É um número único e exclusivo, atribuído a todo e qualquer texto publicado na web. Pode 
ser usado com o propósito de citação e recuperação de artigos no ambiente on line. Todos os artigos 
publicados na JISTEM, desde o primeiro volume de 2004, receberam um número DOI (www.doi.org), 
que se encontra disponível logo abaixo do título e autor do artigo. Segundo informações do CNPq, os 
usuários da Plataforma Lattes poderão incluir o DOI ao preencher as informações sobre suas 
publicações científicas no currículo Lattes. Quando o pesquisador colocar o número, a Plataforma 
Lattes irá acessar a base de dados do DOI, e vai preencher, automaticamente, o título, o ano, o volume, 
fascículo, páginas da publicação e o nome do primeiro autor.  

 Este segundo número do volume 6 da JISTEM traz artigos de grande interesse para a 
comunidade, dentre eles, os três melhores trabalhos apresentados no 6. CONTECSI (Junho, 2009):  - 
ERP implementations and their impact upon management accountants,  de Alan Sangster da 
University of Middlesex Business School, London, Stewart A. Leech da University of Melbourne, 
Australia e Severin Grabski da Michigan State University, USA; 

- Influências culturais na adoção da gestão de projetos: um estudo qualitativo em empresas 
de consultoria e desenvolvimento em TI, de Carlos Ferreira da Rocha Neto e George Leal Jamil da 
FUMEC, Brasil e Maria Celeste de Vasconcelos da Faculdade de Pedro Leopoldo, Brasil.   

- Outsourcing de TI e redefinição do papel da subsidiária: um estudo comparativo entre as 
subsidiárias brasileira e indiana de uma multinacional Americana, de Marco Aurélio da Silva, José 
Márcio de Castro e Aristides Rocha Araújo da PUC, Brasil e Roberto Gonzalez Duarte da UFMG, 
Brasil,  Apresenta também os artigos:  

- Alinhamento estratégico de tecnologia da informação: análise de modelos e propostas para 
pesquisas futuras, de Fabrício Sobrosa Affeldt e Adolfo Alberto Vanti;  

- Factors of influence on the entrepreneurial interest: an analysis with students of 
information technology related courses, de Francisco José da Costa, Alexandre Araujo C. Soares e 
Diego Guilherme Bonfim; 

- Pesquisa sobre a percepção dos usuários dos módulos contábil e fiscal de um sistema ERP 
para o setor de transporte rodoviário de cargas e passageiros, de Ivam R. Peleias, Napoleão V. 
Galegale, José Carlos Trevizoli e Pedro Luiz Cortes; 

- Metáforas baseadas em informação: do cérebro para a rede, de Mateus Tavares da Silva 
Cozer, Edison Fernandes Pólo e Marcos Cortez Campomar.   

Ano da França no Brasil – Em comemoração ao ano da França no Brasil, o 6º CONTECSI 
promoveu em sua sessão de abertura o painel: Lês Systemes d`ìnformation comme Institutions, com a 
presença dos renomados professores franceses Christophe Benavent, Eric Brousseau e Bernand 
Quinio. Publicamos nesta edição dois artigos desses renomados professores: Institutionalism and 
information systems: current state of the art and position of French research, de Bernard Quinio e 
Rolande Marciniak da University of Paris Ouest Nanterre La Défense, França e CRM as institution - 
imaginary, legitimity and appropriation,  de Christophe Benavent, University of Paris Ouest Nanterre 
La Défense, França.   

Por fim, como fazemos tradicionalmente, publicamos o documento com os resultados do 6º. 
CONTECSI – International Conference on Information Systems and Technology Management 
organizado pelo Prof. Edson Luiz Riccio, Profa. Marici Sakata, o Mestrando Renato Ferreira Leitão 
Azevedo e a Profa. Nelma Terezinha Zubek Valente.  

A todos, desejamos uma boa leitura. 
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