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Editorial

Prezados Leitores,
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 Contabeis
(ABRACICON).
Nesta edição, os artigos publicados contam com autores de diferentes instituições de ensino do
Brasil: USP, USP/RP, FURB, UFSC, PUC/SP, FUCAPE. Em cada edição, na tentativa de evitarmos a
concentração de artigos, procuramos selecionar autores de diferentes instituições.
O primeiro artigo desta edição, intitulado “Uma Análise da Evidenciação dos Direitos Federativos
nas Demonstrações Contábeis dos Clubes de Futebol Brasileiros”, de autoria de Amaury José Rezende e
Ricardo dos Santos Custódio, teve por objetivo verificar se a publicações das demonstrações contábeis
pelos clubes brasileiros de futebol adotam critérios contábeis uniformes para eventos semelhantes, que
envolvem os direitos federativos, após a publicação da NBC 10.13.
O trabalho seguinte, dos autores Júlio Orestes da Silva, Paulo Wienhage, Rony Petson Santana de
Souza, Ricardo Luiz Wüst Corrêa de Lyra e Francisco Antonio Bezerra, intitulado “Capacidade Preditiva de Modelos de Insolvência com Base em Números Contábeis e Dados Descritivos”, buscou verificar
se é possível prever a insolvência das empresas, utilizando dados descritivos contidos nos relatórios das
organizações, inferindo que a maioria dos modelos de previsão de falência que fazem uso de números
contábeis podem ser funcionais e capazes de prever a descontinuidade das organizações.
O terceiro artigo, com o título “Características dos Programas de Pós-Graduação em Contabilidade:
uma Análise das Universidades dos Países de Língua Inglesa”, de autoria de Donizete Reina, Diane Rossi
Maximiano Reina, Harley Almeida Soares da Silva e Sandra Rolim Ensslin, teve o objetivo de mapear as
características relacionadas ao processo seletivo, ao curso ofertado e aos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Contabilidade nas universidades situadas em países cujo idioma oficial é a língua inglesa.
Com o título “A Pesquisa e Desenvolvimento e os Preços das Ações das Empresas Brasileiras:um
Estudo Empírico na Bovespa”, o quarto artigo publicado tem como autores Arildo Hungarato e Aridelmo
José Campanharo Teixeira. O estudo tomou como amostra as empresas brasileiras registradas na Bovespa, abrangendo o período de 1996 a 2006, e identificou que os gastos em P&D não são estatisticamente
significantes para o preço das ações das empresas estudadas.
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O penúltimo artigo desta edição, intitulado “Generalização algébrica da DFC: reflexões por meio
de um algoritmo algébrico”, de autoria de Antonio Geloneze Neto e José Roberto Kassai, demonstra um
algoritmo matemático com matrizes e submatrizes e um roteiro no formato de papéis de trabalho, compatíveis com as orientações normativas para a DFC na legislação brasileira.
Com o foco na história do ensino da Contabilidade, o último artigo traz o tema “A Contabilidade na Aula de Comércio de Portugal em 1765: Diferenças e Semelhanças com a Contabilidade Atual” e
tem como autor Alvaro Ricardino. O artigo identifica as diferenças e semelhanças da Contabilidade praticada atualmente com a Contabilidade por partidas dobradas ensinada na Aula de Comércio em 1765.
A todos, uma boa leitura!

Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral

REPeC – Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, ISSN 1981-8610, Brasília, v.6, n.3, editorial, p. 227-228, jul./set. 2012

