REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

Há 100 anos, nascia a mais importante revista de contabilidade do Brasil. No dia 1º de janeiro de 1912, começou a circular, na cidade de São
Paulo, o periódico da Contabilidade que mudou
a forma de comunicação estabelecida entre
os profissionais daquele século. A RBC nasceu
bem à frente do seu tempo.
Ao ler os artigos tão bem elaborados por
José da Costa Sampaio, Carlos Carvalho e Francisco D’Auria – com seus cálculos baseados no
preço de custo e venda –, fiquei impressionado
com o profissionalismo e a técnica utilizados
para repassar o conhecimento contábil de forma
tão didática e prática.
Outro ponto que quero destacar refere-se à
dedicação dos editores da RBC, que se preocupavam em valorizar a profissão, conforme trecho extraído do editorial da revista: “...justifica-se o apparecimento de um periódico especial
relativo á contabilidade, que tenha por objecto
a defesa da verdade de seus princípios e a discussão de todas as suas applicações”. Segundo
pesquisas, havia poucos periódicos que falavam
sobre o papel da Contabilidade naquele século, e
a RBC surgiu como uma poderosa ferramenta de
informação e valorização da profissão.
Os anos se passaram e muitos profissionais
contribuíram para consolidar a Revista no cenário contábil nacional e internacional, entre eles
os saudosos Ivo Malhães de Oliveira, Lopes de
Sá, prof. Francisco Ribeiro e tantos outros que
contribuíram para engrandecimento do pensamento contábil.
A qualidade dos artigos técnicos levou a revista a receber a pontuação B4 pela QUALIS/
Capes em 2012, o que muito nos honra pela
qualidade dos trabalhos que são apresentados
pelos autores. Assim como a Contabilidade, a
RBC vem se modernizando e desempenhando
seu papel de divulgar com qualidade assuntos
de interesse para a classe, além de se tornar
uma excelente fonte de pesquisa para os futuros profissionais.
O Conselho Federal de Contabilidade não
medirá esforços para que a RBC continue sendo a mais importante publicação sobre o estudo
contábil do país. Muito obrigado a todos os que
direta ou indiretamente contribuem para o bom
funcionamento da Revista.
Boa leitura!
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