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EDITORIAL

Prezados Leitores,

Acabo de assumir como editor-geral da Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade 
(REPeC), por um lado, triste pela perda do editor anterior, o amigo José Francisco Ribeiro 
Filho, que partiu em julho de 2011. Por outro lado, alegre pelo desafio de poder contribuir 
com o processo editorial da Revista.

Estamos iniciando com um Comitê de Política Editorial ampliado com membros de várias 
regiões do País, bem como de outros países. Em nossa primeira reunião, tivemos a 
oportunidade de indicar novos editores associados, que já iniciaram seus trabalhos. O nosso 
maior desafio nesse momento é reduzir o tempo de avaliação dos artigos submetidos. 
Para isso, estamos desenvolvendo uma “força tarefa” para finalizarmos todas as avaliações 
pendentes. Outra alteração aprovada no Comitê de Política Editorial é a renovação do 
Corpo Editorial, que será representado por um professor com experiência em pesquisa 
de cada Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Contabilidade no Brasil. Dessa 
forma, acreditamos que teremos ampla representatividade, de pesquisadores envolvidos 
nas publicações dos artigos da REPeC.

Após a Revista ter sido pontuada na última avaliação Qualis B3, houve um crescimento no 
número de artigos submetidos e, consequentemente, um aumento no número de artigos 
aprovados. Com isso, assumimos a revista com pelo menos 22 artigos aprovados e mais 
de 100 em avaliação. Nesse sentido, aumentamos o número de artigos de cinco para 
seis por edição já neste volume de setembro a dezembro de 2011. Além disso,mudaremos 
a periodicidade da Revista de quadrimestral para trimestral a partir de 2012. Ainda em 
2011, estamos lançando uma Edição Especial em comemoração aos cinco anos de 
existência da Revista.

Nesta edição, temos artigos de autores provenientes dos seguintes estados: Espírito Santo, 
Distrito Federal, Paraná, Paraíba, Pernambuco, além de um em nível internacional – de 
Portugal. Em cada edição, procuraremos selecionar autores de diferentes localizações, 
evitando a concentração regional ao longo do ano.
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Conforme mencionado neste Editorial, esta edição da Revista de setembro a dezembro 
de 2011 já contaremos com seis artigos publicados. O primeiro artigo, de autoria de 
Marcelo Moll Brandão e Janyluce Rezende Gama, intitulado Outsourcing de serviços 
públicos hospitalares na região da Grande Vitória/ES, procurou analisar e apresentar 
a terceirização de serviços como estrutura de governança em hospitais públicos estaduais 
da Grande Vitória (ES). A pesquisa, baseada na Economia dos Custos de Transação, valeu-
se da aplicação de questionários respondidos por gestores de hospitais. Os resultados 
mostram que os riscos contratuais não são os principais direcionadores da terceirização 
pública hospitalar.

O segundo artigo Da Mesopotânea às Tapioqueiras de Olinda o pensamento contábil 
se revela tem como autores Luiz Carlos Miranda, Sheila Sayuri Kataoka, Josenildo dos 
Santos, Gabriela Monteiro da Costa Silveira e investigou o modo como é desenvolvido o 
controle patrimonial pelos microempresários, representados pelas tapioqueiras do Alto da 
Sé da cidade de Olinda. O trabalho aponta que o controle patrimonial desenvolvido pelas 
tapioqueiras acontece através de uma lógica própria, empírica, não uniformizada, onde o 
pensamento contábil se revela em sua forma elementar e com interpretações diferentes 
para os signos apresentados pela terminologia contábil.

O trabalho seguinte, dos autores José Ribamar Marques de Carvalho e Maria das Dores 
Lima, intitulado Práticas gerenciais em MPEs do comércio de confecções da cidade 
de Souza (PB), por meio de uma pesquisa exploratória, analisou as práticas gerenciais 
utilizadas pelas micro e pequenas empresas do setor de confecções da cidade de Sousa 
(PB), além de identificar clusters de acordo com as opiniões dos gestores entrevistados, 
com o objetivo de identificar as estratégias utilizadas nessas organizações em relação às 
práticas de gerenciamento.

Em linha com as mudanças previstas no que se refere à adoção das normas internacionais 
de contabilidade, o quarto artigo, com o título Adoção do regime de competência no 
setor público brasileiro sob a perspectiva das normas brasileiras e internacionais 
de contabilidade, de autoria de Daniel Pereira Cruvinel e Diana Vaz de Lima, mostra que 
a inovação consiste em considerar que o orçamento e a contabilidade devem possuir a 
mesma base para efeito de comparabilidade e de trazer a adoção do regime contábil de 
competência. O artigo conclui que sua adoção fará com que informações que antes não 
integravam as contas públicas possam ser registradas e reconhecidas contabilmente nas 
demonstrações no momento da ocorrência do fato gerador.

A quinta publicação traz um artigo internacional, intitulada Factores influentes na aplicação 
da IAS 41 ‘Agricultura’ nas empresas vitivinícolas portuguesas, dos autores Graça 
Maria do Carmo Azevedo. O artigo desenvolveu um estudo empírico, com a utilização de 
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análises descritiva, fatorial, de clusters e discriminante. Os resultados mostram que foram 
encontrados fatores influentes da aplicação da norma.

Por fim, o último artigo, chamado Um ensaio sobre a dinâmica da contabilidade 
gerencial em empresas prestadoras de serviços, de autoria de Lauro Brito de Almeida, 
Paulo Cesar Starke Junior e Viviane da Costa Freitag, tem como objetivo verificar quais são 
as forças que modelam a contabilidade gerencial em empresas prestadoras de serviços. 
As conclusões do trabalho destacam que a contabilidade gerencial desempenha diversas 
funções e se adapta de acordo com as mudanças geradas pelo ciclo de vida dos serviços, 
que modificam, por conseguinte, as estratégias, as quais requerem novas estruturas.

A todos, uma boa leitura!

Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral


