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EDITORIAL

Nesta primeira publicação de  2010, iniciamos com a excelente notícia da classificação da 
REPeC no Extrato B3 do QUALIS da CAPES para periódicos da nossa área. Esta conquista 
é fruto do esforço dedicado de todos que fazem a Revista e, também, nos estimula a 
buscarmos sempre a melhor qualidade para os artigos e resenhas publicados.

Os leitores neste número encontrarão um excelente estudo, na temática da educação 
contábil, sobre as abordagens metodológicas utilizadas em publicações científicas, que 
discutem o tema geral para usuários externos da informação contábil. As assimetrias 
existentes no social disclosure das empresas latino-americanas listadas na Bolsa de 
Valores de Nova Iorque são analisadas e criticamente discutidas em outro artigo voltado ao 
social disclosure. Remetido de Portugal contamos com artigo que apresenta as questoes 
relevantes sobre ativos intangíveis na atividade desportiva.  Outro artigo discute o tema do 
uso da Contabilidade Estratégica nas organizações. Dos EUA contamos com artigo que 
aborda assuntos relacionados com as normas internacionais de contabilidade aplicadas 
ao setor público, que permite uma inferência e incentiva o diálogo com o processo de 
convergência atutalmente em curso no Brasil. A resenha está especialmente atrativa, pois 
discute a neurocontabilidade, que é assunto com muito potencial para futuros estudos e 
outras pesquisas.

Desejamos que aproveitem a leitura e também que estimulem a formação de grupos de 
estudos, de forma virtual ou presencial, para debates e conversas sobre o conhecimento 
contábil colocado à disposição de todos.

Prof. Dr. José Francisco Ribeiro Filho.
Editor Científico


