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A cada nova edição a JISTEM tem crescido em qualidade e visibilidade nacional e internacional, 
graças a um trabalho incessante de adoção dos mais exigentes padrões para uma revista acadêmica.  Desta 
forma, informamos que  implantamos o número DOI para todas as edições. A JISTEM passou a fazer parte 
do Portal de Revistas da USP, que utiliza a plataforma e metodologia Scielo de marcação dos artigos.  A 
partir deste ano, a JISTEM também passou a fazer parte do PROQUEST onde foram incluídas todas as 
edições publicadas até hoje.  Esperamos contar com a colaboração de todos os autores, leitores e 
pareceristas em continuar conosco neste processo de crescimento e transformando a JISTEM em um dos 
mais importante veículo de divulgação do trabalho acadêmico/cientifico da área.  

Gostaria de salientar duas características muito importantes da JISTEM. A palavra management, 
ou gestão, como sendo o grande diferenciador da JISTEM de outras revistas que possam ser de natureza 
essencialmente técnica.    Porquê a JISTEM é multidisciplinar? Porque os Sistemas de Informação, as 
Tecnologias de Informação e Comunicação estão imbricados na sociedade atual e, portanto, ocorrem em 
todas as áreas da sociedade as quais os utilizam, os gerenciam e recebem seus impactos.  A pesquisa sobre 
a gestão e os efeitos de sua utilização permite entender como os Sistemas de Informação e as Tecnologias 
de Informação e Comunicação agem sobre as instituições privadas e públicas e sobre a sociedade como um 
todo.  As pesquisas apresentadas na JISTEM são o resultado do estudo desses fenômenos em todos os seus 
aspectos. Assim, consegue congregar pesquisadores das áreas: Engenharias, Comunicação, Matemática, 
Ciência da Computação, Contabilidade, Economia, Sociologia, Física, Medicina, Direito, Biblioteconomia, 
Ciência da Informação, etc.   

Este primeiro número do volume 7 da JISTEM traz artigos de grande interesse para a comunidade, 
dentre eles:  - Maximización de los beneficios de los sistemas ERP de Paulo André da Conceição Menezes 
e Fernando González-Ladrón-de-Guevara da Universidad Politécnica de Valencia, UPV, España 

- Apropiación de conocimiento entre instituciones privadas de educación: transferencia del 
proyecto cup2 de Uniandes a Uniminuto de Jhon Francined Herrera Cubides, Corporación Universitaria 
Minuto de Dios e Olga Lucía Giraldo Vélez, Universidad de los Andes, ambos da Colombia  

- Adoção de inovações tecnológicas na área de saúde: um estudo sobre sistemas de informação sob 
a ótica da teoria de difusão de Gilberto Perez, Universidade Presbiteriana Mackenzie,  Ronaldo Zwicker, 
Universidade de São Paulo, Moisés Ari Zilber e Alberto de Medeiros Júnior, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

- Monitoramento do passivo socioambiental com o suporte da tecnologia de informação de 
Takeshy Tachizawa, Fundação Getulio Vargas e Hamilton Pozo, Faculdade de Economia e Administração-
USP, Brasil 

- As entidades de P&D e os sistemas de acompanhamento estratégico: uma análise das 
metodologias utilizadas de Ricardo Lopes Cardoso e Octavio Ribeiro de Mendonça Neto da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 

- Aplicação da lógica fuzzy para avaliação econômico-financeira de cooperativas de produção de 
Oleg Khatchatourian, Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e Jaciara Treter, Universidade 
de Cruz Alta, UNICRUZ 

- Redes neurais, lógica nebulosa e algoritmos genéticos: aplicações e possibilidades em finanças e 
contabilidade de Artur Filipe Ewald Wuerges e José Alonso Borba, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Brasil 

- A contribuição do compartilhamento do conhecimento para o gerenciamento de riscos em 
projetos: um estudo na indústria de software de Yóris Linhares Souza, Maria Celeste Reis Lobo 
Vasconcelos, Valéria Maria Martins Judice e George Leal Jamil, FUMEC, Brasil 

- Conhecimentos Tácito, Explícito e Cultural no Planejamento da Demanda de Silvio Popadiuk e  
André Eduardo Miranda dos Santos, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brasil 

A todos, desejamos uma boa leitura. 
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