Editorial

Na primeira edição do ano de 2007, a Revista Contabilidade Vista &
Revista apresenta seis artigos. No primeiro, Josiane Carla Jamoski Luciani,
Nerian José Cardoso e Ilse Maria Beuren realizaram um trabalho com
objetivo de analisar a inserção da controladoria em artigos de periódicos nacionais
classificados no sistema Qualis da CAPES. Considerando-se o total de artigos
encontrados e analisados sobre o tema controladoria, mostram ainda incipiente a inserção do tema nos periódicos nacionais classificados no sistema
Qualis da CAPES. No artigo de José Francisco Ribeiro Filho, Jorge Expedito
de Gusmão Lopes, Ivone Gomes de Assis Souza e Marcleide Maria Macêdo
Pederneiras analisaram, a partir das abordagens metodológicas, a problemática
das dissertações aprovadas no Programa do Mestrado Multiinstitucional e
Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis do Convênio UnB,
UFPB, UFPE e UFRN. Constataram que existe a necessidade de aprimoramento
na formação básica do pesquisador quanto ao aprofundamento de conhecimento
sobre a metodologia científica.
Nelma Terezinha Zubek Valente, Diva Brecailo Abib e Luiz Fabiano
Kusnik apresentam resultados de pesquisa originada com a aplicação do
Teste Kolb para identificar os estilos de aprendizagem dos alunos e professores
do curso de graduação em Ciências Contábeis na Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG). Os resultados evidenciaram que enquanto grande parcela
dos docentes prefere ensinar por meio de conceitos e fundamentos, visando
à produtividade e à competência, transmitindo habilidades para que os alunos
saibam como fazer, a maior parte dos alunos preferem aprender com professores que encorajam a aprendizagem experimental e a autodescoberta.
Em seguida, os professores Orion Augusto Platt Neto, Flávio da Cruz,
Sandra Rolim Ensslin e Leonardo Ensslin elaboraram um artigo com objetivo
de caracterizar a obrigatoriedade e a abrangência dos princípios da publicidade e da transparência na administração pública brasileira, com enfoque na
divulgação das contas públicas. A pesquisa revelou a derivação legal, as funções
e a abrangência dos princípios da publicidade e da transparência aplicados
a evidenciação das contas públicas. Constataram também que a Internet

constitui uma forma emergente para a divulgação das contas públicas, com
maior destaque a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei nº 9.755/98.
Ressaltaram que mais do que garantir o atendimento das normas legais, as
iniciativas de transparência na administração pública constituem uma política
de gestão responsável que favorece o exercício da cidadania pela população.
No quinto artigo, Nelson Ferreira Fonseca, Aureliano Angel Bressan,
Robert Aldo Iquiapaza e João Paulo Guerra analisaram o desempenho dos fundos
de investimento no Brasil entre maio de 2001 e maio de 2006, utilizando como
referência a divisão entre fundos de renda fixa e fundos de renda variável.
Os resultados indicaram que as duas categorias de fundos não apresentam
diferenças estatísticas significativas em termos do retorno médio no período.
Entretanto, diferenças na variância durante o período analisado levaram a
uma melhor relação risco x retorno para os fundos de renda fixa, fato associado às altas taxas de juros praticadas no mercado brasileiro neste período.
Na seqüência, Tiago Nascimento Borges realizou um trabalho com o
propósito de descrever qualitativamente aspectos da Gestão do Conhecimento
aplicada aos Recursos Humanos dos Sistemas de Informações Contábeis,
considerando que o sucesso destes sistemas cada vez mais dependerá da
capacidade que as pessoas nas organizações empresariais tem em aprender
e usar os conhecimentos inseridos em ambientes de modernas tecnologias
de informação e comunicação. A resistência a mudanças é o principal item
apontado pelos profissionais como sintoma da má Gestão do Conhecimento
dentro da área contábil. Conclui, ainda, que as práticas de gestão relacionadas ao conhecimento podem ser aplicadas aos Recursos Humanos dos
Sistemas de Informações Contábeis, necessitando somente de uma atuação
gerencial adequada por parte dos profissionais contábeis.
Desse modo, esperamos que os artigos desta edição possam contribuir
efetivamente para a formação acadêmica de nossos leitores e despertar o
interesse dos pesquisadores da área contábil e afins. Desejamos a todos uma
boa leitura.
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