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EDITORIAL

Prezados Leitores,

Em comemoração aos cinco anos de aniversário da REPeC, lançada em janeiro de 2007, 
estamos lançando esta Edição Especial. A REPeC surgiu pela necessidade de se ter uma 
Revista com foco em artigos científicos, uma vez que a revista então existente no Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) era apenas a Revista Brasileira de Contabilidade (RBC). 
Na época, foi decidido deixar a RBC com foco mais técnico-político e pela criação de outra 
revista científica, a REPeC.

Vale ressaltar que, desde seu início, a revista sempre teve total autonomia editorial, 
requisito essencial de uma revista científica. Desde a sua criação, os artigos são avaliados 
no sistema double blinde review. É visível a evolução da revista neste quinquênio. Na última 
avaliação no Sistema Qualis da CAPES, a Revista alcançou o conceito B3. Considerando 
o impacto que a Revista alcança na área de Contabilidade e tendo em vista as melhorias 
implementadas neste último triênio, temos expectativa de alcance de maior conceito na 
próxima avaliação do Qualis CAPES.

Nesta edição, os artigos aprovados são de autores provenientes dos seguintes estados: 
Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.

O primeiro artigo, com o título Diversificação do treinamento em organizações contábeis: 
uma análise empírica utilizando modelos de contagem, dos autores Frederico A. de 
Carvalho, Marcelo Resende, Francisco José dos Santos Alves e Marcelino José Jorge, tem 
por objetivo testar hipóteses acerca da influência de características organizacionais sobre 
a diversificação das atividades de treinamento eventualmente praticadas por empresas 
prestadoras de serviços profissionais contábeis. A pesquisa envolve uma amostra de 531 
organizações que responderam a um questionário.
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A publicação seguinte, intitulada Sistemas de incentivos gerenciais e o risco das 
empresas do Estado do Espírito Santo, de autoria de Aridelmo José Campanharo 
Teixeira, Graziela Fortunato Xavier, Arilda Magna Campagnaro Teixeira e Kadija Celante 
Pizetta objetivou verificar a relação entre o nível risco da empresa e os incentivos 
gerenciais oferecidos aos gestores de tais empresas. Foi realizada uma análise empírica 
com amostra composta pelas empresas presentes na classificação das 200 maiores 
empresas do Estado do Espírito Santo. Os resultados encontrados levantam evidências 
de que não há relação entre o nível de risco das empresas e os sistemas de incentivos 
oferecidos aos gestores.

O terceiro artigo publicado, dos autores Silvana Anita Walter, Ana Paula Capuano Cruz e 
Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo, com o título Análise do processo de gestão 
estratégica: um estudo comparativo entre escritórios de contabilidade procurou 
analisar o processo de gestão de escritórios de contabilidade, especificamente a gestão 
estratégica, a partir de base teórica que abrange atitude empreendedora, conteúdo e 
desenvolvimento de estratégias e contexto de referência. Os resultados apontam que 
a atitude empreendedora afeta o conteúdo da estratégia e que aspectos de atitude 
empreendedora, conteúdo da estratégia e contexto ambiental de referência interagem e 
influenciam o processo de desenvolvimento de estratégia.

O quarto artigo, que aborda Uma contribuição à historiografia do ensino contábil no 
Estado do Rio Grande do Sul, desenvolvido por Ernani Ott e Marco Aurélio Gomes Barbosa, 
teve como objetivo evidenciar a origem e a evolução do ensino contábil no Rio Grande do 
Sul, destacando a contribuição de personalidades, de instituições representativas da classe 
contábil e de escolas que se dedicaram ao ensino comercial.

Na sequência, o artigo publicado tem como título O diálogo das ciências contábeis 
com as ciências humanas e demais ciências sociais: uma análise da produção 
acadêmica do Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e Enanpad (2004-
2007) e tem como autores Isabel Cabral, José Ricardo Maia de Siqueira e Rodrigo 
Siqueira Batista. O objetivo da pesquisa foi identificar o grau de diálogo entre a 
Contabilidade, as Ciências Humanas e demais Ciências Sociais, já que atualmente se 
discute a importância da interação dessas ciências tanto para o profissional como para 
o desenvolvimento do conhecimento.

O último artigo, com o título Perícia contábil: uma ferramenta de combate ao crime 
organizado, é dos autores Idalberto José das Neves Júnior e Evandro Marcos de Souza 
Moreira. O objetivo da pesquisa foi identificar a relevância da Perícia Contábil como meio 
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de prova para a solução de controvérsias relativas ao Crime organizado. Concluiu-se que a 
Perícia Contábil, no limite de suas atribuições, é um relevante meio de prova para a solução 
de controvérsias relativas ao Crime organizado.

Parabéns à REPeC pelos seus cinco anos e boa leitura a todos!
   

Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral


