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Com apenas um ano de vida, a Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade - REPeC
tem muito o que comemorar. Seus artigos de alta qualidade demonstram a importância que as
Ciências Contábeis têm no mundo acadêmico e científico. A exemplo das edições anteriores,
esta edição da REPeC baseia-se no estrito respeito à produção intelectual ao promover
igualdade de oportunidades e liberdade na divulgação de pesquisa em Contabilidade.
O conteúdo, a qualidade e os resultados dos artigos apresentados nessas edições premiam
os leitores, de forma relevante, ao enaltecer a contribuição dos autores para a democratização
e disseminação do conhecimento contábil. O nível dos artigos desta terceira edição denota o
desejo dos idealizadores quando conceberam a REPeC,que foi de transformá-la em uma das
revistas eletrônicas mais conceituadas no mundo virtual da Contabilidade.
Os artigos desta edição contemplam pesquisas em teoria qualitativa e quantitativa da
Contabilidade e de conhecimentos conexos. Há também uma resenha, que aborda
interessantes tópicos da teoria da contabilidade e controle. Neste contexto destacam-se:
a) Accountability: a razão de ser da Contabilidade. Este estudo demonstra uma síntese da
evolução da pesquisa em Contabilidade, aplicação da accountability nos setores públicos
e privados, enfatiza a governança focada em empresas de capital aberto e apresenta uma
comparação entre a Contabilidade (Accountancy) e práticas de escrituração (bookeeping). b)
Avaliação da Relação entre a Performance e a Taxa de Administração dos Fundos de Ações
Ativos Brasileiros. O artigo utiliza pesquisa quantitativa relativa ao desempenho dos fundos de
investimento lastreados em ações, relacionando o benefício obtido pelo investidor com a taxa
de administração cobrada pela gestão do fundo. As conclusões do estudo divulgam que não
há fortes evidências de que os fundos que cobram maiores taxas oferecem maior benefício. c)
Escolha da estrutura apropriada de um sistema de controle gerencial: uma proposta de análise.
A contribuição do texto está sustentada na análise de sistema de controle gerencial, focada
em modelos estruturados objetos da literatura disponível; e apresenta proposta de sistema
concebido pelos autores. d) Ensaio teórico sobre os fatores críticos de sucesso e pontos
de falha do processo de gestão dos mestrados em Contabilidade: a ótica da Metodologia
DEQ. Este trabalho apresenta um cenário do ensino da pós-graduação stricto sensu da
Contabilidade no Brasil. Demonstra o quantitativo da massa crítica formada no período de
1975 a 2003, composto por mestres e doutores em Contabilidade. Apresenta para discussão
fatores críticos de sucesso e de insucesso que permeiam a vida do acadêmico, relacionados
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com o curso e com a instituição. e) Aversão à perda nas decisões de risco. O artigo aborda
teorias comportamentais que pesquisaram racionalidade e emoção, no estudo de finanças.
Apresenta o resultado de pesquisa, no contexto dessas teorias, realizada com estudantes
do curso de administração da Universidade de Brasília - UnB e; f) Theory of accounting and
control. Sob este título está apresentada a resenha da obra que expõe contribuições da teoria
da firma, papel da informação e do controle, na evolução do estudo da Contabilidade.
Ao fechar o seu primeiro ano de existência, a REPeC agradece os autores, colaboradores
e leitores pela confiança e dedicação e reafirma o compromisso de continuar servindo à
comunidade acadêmica, profissionais e usuários, contribuindo para a consolidação do
conhecimento contábil.
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