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Editorial

Prezados Leitores e Colaboradores da REPeC,
A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico eletrônico trimestral, editado em português, inglês e espanhol, e é mantido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) e Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon).
Neste último mês do ano, a REPeC passou a integrar a base de indexação Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL). Certamente essa indexação proporcionará mais acessos ao periódico.
Nesta edição estão sendo publicados os relatórios de gestão da Revista referente ao ano de 2013, com
todas as estatísticas do ano de 2013 relacionadas ao fluxo de artigos, procedência de autores e avaliadores.
Salientamos também que o último artigo desta edição evidencia uma pesquisa sobre a produção acadêmica
publicada na REPeC desde que foi lançada, desenvolvida pelo pesquisador Henrique César Melo Ribeiro.
Os artigos desta edição abordam vários temas relacionados à contabilidade, como: Contabilidade
Gerencial, Sustentabilidade, Contabilidade Financeira, Auditoria e Pesquisa em Contabilidade. Os artigos contam com autores de diferentes estados do Brasil: SP, SC, ES, MG, PB e PI. Em cada edição, na tentativa de evitarmos a concentração de artigos, procuramos selecionar autores de diferentes instituições.
O primeiro artigo desta edição, intitulado Percepções sobre a criação de reservas orçamentárias
em processo orçamentário participativo, de autoria de Fábio Frezatti, Franciele Beck e Júlio Orestes da
Silva, teve por objetivo analisar o tema Reserva Orçamentária do ponto de vista da retórica, em uma abordagem de aproximação interpretativista por meio de um estudo de caso.
O segundo artigo, com o título Utilização de artefatos de contabilidade gerencial nas sociedades
cooperativas agropecuárias de Minas Gerais e sua relação com porte e desempenho financeiro, de autoria de Antonio Marcos dos Reis e Aridelmo Teixeira, indica a utilização dos artefatos pelas cooperativas
e que, em relação ao desempenho e ao porte, não houve diferença estatisticamente significativa entre as
cooperativas que utilizam artefatos modernos e/ou tradicionais de contabilidade gerencial.
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O trabalho seguinte, dos autores Elizio Marcos dos Reis, Márcia Athayde Matias e Renata Soares
França, intitulado Investimento em meio ambiente e o desempenho econômico das empresas aderidas
ao índice carbono eficiente – ICO², procurou evidenciar, por meio de uma amostra de nove empresas
pertencentes ao Índice Carbono Eficiente da BM&F Bovespa, no período de 2007 a 2011, se existe relação
entre os investimentos em meio ambiente e o desempenho econômico, bem como se esses investimentos
impactam positivamente o desempenho em longo prazo das empresas.
Com o título Persistência e relevância dos accruals: evidências do mercado de capitais brasileiro, o quarto artigo publicado tem como autores Augusto Cunha Silva Filho e Márcio André Veras Machado. O estudo partiu da amostra de todas as empresas não financeiras, com ações negociadas na Bolsa de
Valores de São Paulo (BMF&BOVESPA), no período de 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2011,
e analisou a persistência e a relevância dos accruals, bem como a existência da anomalia dos accruals no
mercado de capitais brasileiro.
O penúltimo artigo desta edição, intitulado Caracterização proposta para o comitê de auditoria no código de governança corporativa do Brasil e de outros países, de autoria de Ilse Maria Beuren,
Simone Nass, Viviane Theiss e Paulo Roberto da Cunha, analisa 561 editais de concursos exclusivos para
contabilistas, com o objetivo de comparar a caracterização proposta para o comitê de auditoria no código
de governança corporativa do Brasil e de outros países.
E por fim, com o foco na pesquisa contábil, o último artigo, intitulado Características da produção veiculada na Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade no período de 2007 a 2012, tem
como autor Henrique César Melo Ribeiro. O artigo analisa o perfil da produção acadêmica da Revista de
Educação e Pesquisa em Contabilidade de 2007 a 2012.
Gostaria de finalizar este Editorial, agradecendo ao corpo de editores adjuntos e de consultores ad
hoc pelo trabalho desempenhado nos últimos meses. Acreditamos que a maior celeridade dada ao processo de avaliação tem trazido mais qualidade aos artigos publicados nesta Revista.
A todos, uma boa leitura e um Feliz 2014!

Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral
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