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CARTA DOs EDITOREs

PREZADOS LEITORES,

Este segundo número do volume 5 da revista BASE traz seis artigos:

O primeiro, O processo decisório em um ambiente de informação contábil: um estudo usando 
a teoria dos prospectos trata do tema dos erros de preferência previstos na Teoria dos Prospectos, 
questão comportamentalista que é abordada através de pesquisa experimental.

O segundo artigo intitula-se Parceria no agronegócio da carcinicultura na perspectiva da 
imersão estrutural – o caso da Camanor Produtos Marinhos Ltda, e estuda o caso de uma empresa do 
agronegócio de camarão, visando analisar suas parcerias sob a perspectiva teórica da Imersão Social.

O efeito da liquidez sobre a rentabilidade de mercado das ações negociadas no mercado 
acionário brasileiro é o título do terceiro artigo, que busca verificar a influência da liquidez na de-
terminação dos retornos das ações na Bovespa.

O foco do quarto artigo são os accruals. O artigo, intitulado Funções informacionais de apro-
priações contábeis pelo regime de competência é uma revisão de pesquisas relevantes sobre o tema.

Os anúncios de emprego para profissionais de contabilidade na região de São Paulo são 
objeto de um levantamento no quinto artigo, cujo título é Identificação do perfil profissiográfico do 
profissional de contabilidade requerido pelas empresas, em anúncios de emprego na região metro-
politana de São Paulo.

Finalmente, o sexto artigo, Produção científica brasileira em marketing de serviços: análise 
dos eventos ENANPAD e EMA, 2003-2006 trata de um levantamento de artigos da área de marketing 
de serviços discutidos em tais eventos. 

Gostaríamos, ainda, de destacar duas homenagens:

A primeira é dedicada aos revisores de artigos que colaboram com a BASE. O grande número 
de submissões recebidas sugere crescimento da produção científica no País nas áreas em foco da 
revista - Estratégias Organizacionais, Gestão da Competitividade, Teoria da Contabilidade e Finanças 
Corporativas e Controle de Gestão. Nosso esforço tem sido o de honrar as submissões com pare-
ceres qualificados e isso depende do esforço voluntário e solidário de um corpo de avaliadores de 
alto nível. O trabalho de avaliação de artigos exige preparo, tempo e atenção. Trata-se de atividade 
intelectualmente exigente e que se soma aos incontáveis compromissos que professores e pesquisa-



dores atendem em seu cotidiano. Mais do que agradecer, gostaríamos de destacar a importância da 
atividade de avaliação dos artigos para o aperfeiçoamento da produção científica e da comunidade 
científica no País.

A segunda homenagem é referente aos 50 anos do célebre artigo de Franco Modigliani e 
Merton Miller, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment publicado em 
1958, e que é considerado um divisor de águas na Teoria Financeira. Este artigo é objeto do comentário 
elaborado pelo Prof. Paulo Renato Soares Terra, na seção Comentário da revista, que traz resenhas 
sobre obras clássicas nas áreas de Administração e Contabilidade.

 Boa leitura, 

Yeda Swirski de Souza
Rodrigo Oliveira Soares

Editores


