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Esta quarta edição dá início ao segundo ano da Revista de Educação e Pesquisa em
Contabilidade, a REPeC. No seu primeiro ano, a REPeC se posicionou positivamente no
relacionamento com a comunidade, em função da qualidade da produção divulgada e do
compromisso com os leitores e os articulistas. As expectativas da comunidade acadêmica, de
que a classe contábil brasileira pudesse ter um veículo de comunicação que democratizasse
a produção técnico-científica, no segmento investigativo, estão sendo atendidas pela
REPeC. Assim, com o objetivo de ser referência na divulgação da produção técnico-científica
investigativa, a REPeC seguirá sua linha editorial, promovendo a igualdade de oportunidades
e liberdade na divulgação de pesquisa em Contabilidade.
Nesta edição, os leitores são premiados com a qualidade da produção divulgada, cuja ênfase
está centrada nos conhecimentos de governança, finanças, conteúdo acadêmico e mercado
de trabalho, produção acadêmica relacionada às entidades do terceiro setor, gestão do
terceiro setor e evidenciação nas companhias abertas.
A produção que se refere a governança, abordada pela resenha, convida para a reflexão
sobre o modelo de governança corporativa e sua adaptação ao Brasil e sobre os aspectos
críticos de custo, benefícios e fraudes. No que se refere a finanças, abordada pelo estudo
sobre o desempenho financeiro do Índice Bovespa de Sustentabilidade Empresarial, o artigo
investiga os investimentos socialmente responsáveis sob a ótica das teorias dos stakeholders
e dos shareholdes. No que diz respeito ao conteúdo acadêmico e ao mercado de trabalho,
abordados pela Análise Comparativa entre os conhecimentos desenvolvidos no curso de
graduação em Contabilidade e o Perfil do Contador Exigido pelo Mercado de Trabalho, o
artigo verifica se os conhecimentos adquiridos pelos estudantes no curso de graduação em
Ciências Contábeis atendem aos requisitos do mercado de trabalho do profissional contábil
na cidade de São Paulo. Já o trabalho que se refere à produção acadêmica relacionada com
as entidades do terceiro setor, abordada pelas publicações acadêmicas da pesquisa contábil
no Brasil no âmbito das organizações do terceiro setor, questiona a evolução da produção
acadêmica contábil no âmbito das referidas entidades. O artigo que diz respeito ao assunto
gestão do terceiro setor, por sua vez, abordado no Estudo sobre a Captação de Recursos
Materiais e Financeiros em Entidades do Terceiro Setor situadas nas cidades de Vila Velha
e Vitória (ES), investiga as fontes e as formas, a estrutura da área, o perfil dos profissionais
encarregados e as principais dificuldades enfrentadas pelas entidades pesquisadas na
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atividade de captação de recursos materiais e financeiros. Por fim, a produção que se refere
à evidenciação nas companhias abertas, descreve a análise de conteúdo da evidenciação
nos Relatórios da Administração das empresas participantes dos níveis 1 e 2 de governança
e novo mercado da Bovespa.
Concluindo esta quarta edição, a REPeC inicia o ano 2 agradecendo aos autores, aos
colaboradores e aos leitores pelo êxito obtido no seu primeiro ano e reafirma o compromisso
de continuar servindo a comunidade acadêmica, os profissionais e os usuários, contribuindo
para o fortalecimento do conhecimento contábil.
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