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Trazemos internalizada a ideia de que o ano que se
inicia será sempre melhor do que aquele que se findou.
De fato, o novo ano sempre nos renova a esperança de
dias melhores e nos traz a expectativa da realização de
nobres projetos.
Assim como acontece em nossa vida pessoal, também se sucede na seara profissional e nas instituições
públicas e privadas. Enquanto entidades contábeis, vislumbramos, para os próximos doze meses, o cumprimento de uma agenda altamente construtiva, que beneficiará não somente os profissionais, mas a sociedade
como um todo. O ano será marcado pela intensificação
de inúmeras ações voltadas à maior valorização da classe e à maior visibilidade da profissão no País.
Conscientes de nosso papel agregador e promovedor de ações voltadas ao bem comum de nossos profissionais, nosso calendário contábil nos reserva valiosas
oportunidades de trabalho, as quais serão oportunamente divulgadas aos atentos e fiéis leitores neste canal de comunicação e em outros meios de divulgação,
como as redes sociais e o próprio site do CFC.
Nesta edição da Revista Brasileira de Contabilidade,
primeira de 2017, tenho a oportunidade de agradecer
a todos os que, assim como eu, trabalharam em 2016,
suplantando grandes desafios para ver a Contabilidade
como uma profissão de destaque, apesar da crise instalada no País nos seus mais diferentes contextos.
Ninguém desconhece que a sociedade brasileira
atravessou um ano difícil, protagonizado por uma severa recessão econômica, com impactos na inflação,
juros, contas públicas, PIB, desemprego. Há de se ressaltar que ainda sentimos os reveses dessas tribulações,
mas torna-se imprescindível pensar grande. Ainda temos forças para acreditar que, a partir de agora, o Brasil caminhará para a retomada do crescimento, alcançando uma política fiscal equilibrada.
No campo das inovações, trabalhamos na atualização dos novos Manuais do Articulista da RBC, com o intuito de torná-los mais explicativos quanto aos trâmites
adotados durante todo o processo até a publicação do
artigo. E para falar um pouco mais sobre as mudanças,
trazendo informações essenciais para aqueles que se in-
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teressam em divulgar seus trabalhos, entrevistamos a
coordenadora do Conselho Editorial da RBC, a doutora
Jacqueline Veneroso.
Nesta edição, os artigos versam sobre perícia contábil, ensino técnico comercial na Era Vargas, orçamento, disclosure contábil no Terceiro Setor, auditoria
interna e NBC TSP.
Outra entrevista de peso é com a nova presidente do Comitê de Normas para Pequenas e Médias Empresas da Ifac, Monica Foerster, eleita para o triênio
2017/2019. Entre outros temas importantes, como os
assuntos relacionados às pequenas e médias empresas,
a Chair do SMP Committee fala do papel do CFC e do
Ibracon, assegurando que as duas instituições contribuem em muito para o fortalecimento da representatividade do Brasil na Ifac, sobretudo nas discussões internacionais sobre as normas de auditoria, de controle de
qualidade e aquelas voltadas ao setor público.
Ainda no bojo das mudanças, quero destacar que,
no segundo semestre, a classe contábil brasileira viverá
mais um momento político, quando será convocada a
mais um exercício de cidadania ao escolher, livre e soberanamente, 2/3 de seus legítimos representantes, os
quais nortearão os rumos da profissão contábil no biênio 2018/2019.
Boa leitura.

RBC n.º 223

3

