REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

Divulgação CFC

PALAVRA DO PRESIDENTE

Às vésperas de completarmos 50 anos à frente da
RBC – o Conselho Federal de Contabilidade assumiu a
edição da Revista em 1971 –, aproveitamos para, desde já, renovarmos o nosso compromisso com a classe
quanto ao apoio irrestrito ao desenvolvimento da Ciência Contábil.
As publicações bimestrais da RBC, ao longo dessas
décadas, têm sido encaradas, pelo CFC, como parte da
nossa missão institucional, uma vez que elas contribuem para o aprimoramento profissional e, dessa forma, também auxiliam na fiscalização preventiva.
Peço permissão ao professor Ernani Ott, membro do
Conselho Editorial da RBC e um dos docentes mais respeitados do País, para reproduzir uma fala de sua autoria – “A pesquisa significa o avanço da ciência, por isso
ela nunca termina; não há verdades absolutas, e isso é
o que dá vida à ciência”.
Esse entendimento expressa o nosso orgulho de editarmos um periódico respeitado pelas pesquisas e estudos que publica. Importantes nomes da história da
Ciência Contábil brasileira deixaram, na RBC, uma parte
dos seus legados.
Nesse sentido, é com satisfação que vemos a iniciativa do Conselho Editorial da RBC, que somou forças com os editores da Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC), para colocar em prática
uma proposta que visa elevar a qualidade dos artigos
da área contábil. A série Encontros de Pesquisa RBC/REPeC já teve duas edições, no canal do YouTube do CFC,
e irá realizar, a cada 15 dias, um novo evento, ao vivo,
para discutir sobre os requisitos necessários para gerar
bons trabalhos técnicos e acadêmicos. Acompanhe as
notícias sobre a série no site do CFC (www.cfc.org.br).

Zulmir Ivânio Breda
Presidente do CFC

Outro assunto para o qual chamo a atenção dos leitores é que, nesta edição da RBC, trazemos uma entrevista com o contador Alexsandro Broedel, que assumiu
mandato, este ano, na Fundação IFRS – entidade responsável pela manutenção do International Accounting
Standards Board (Iasb), organismo que edita as normas
internacionais de contabilidade (padrão IFRS).
Protagonista de uma brilhante trajetória profissional, na qual atuou como acadêmico, regulador e responsável pela área de Finanças e Contabilidade de uma
companhia aberta de grande porte, Broedel se orgulha
de ter tido sempre a atividade contábil como pilar central do seu trabalho.
Não deixe de ler a entrevista e, também, os seis artigos desta edição. São trabalhos que têm a qualidade avaliada e aprovada pelos membros do Conselho Editorial.
Boa leitura.
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