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EDITORIAL

Neste número referente ao período de maio a agosto de 2010, a REPeC presta uma justíssima 
homenagem ao ilustre Professor Doutor Antônio Lopes de Sá, que,  em decorrência de 
aneurisma cerebral, nos deixou no último dia 7 de junho. O Professor Lopes de Sá sempre foi 
um entusiasta das publicações científicas na área da Contabilidade, sendo ele mesmo autor 
de mais de 150 livros editados no Brasil, Espanha e Argentina, além de vários artigos em 
revistas e periódicos. Foi detentor de várias honrarias e prêmios nacionais e internacionais 
e, em 1988, recebeu do Conselho Federal de Contabilidade a Medalha do Mérito Contábil 
João Lyra, honraria máxima da classe contábil brasileira.

Ao integrar, em determinada oportunidade, o Conselho Editorial da Revista Brasileira de 
Contabilidade (RBC), pudemos conviver um pouco mais perto com o Professor Lopes Sá. 
Em uma das primeiras reuniões de instalação do Conselho Editorial, também integrado pelo 
Professor Lopes de Sá, fomos recebidos em Belo Horizonte pelo mestre querido, e nos 
impressionou sua alegria e vontade de promover, mediante a pesquisa e a publicação, a 
divulgação do conhecimento contábil como forma de articular o desenvolvimento da profissão. 
Fomos brindados com sua presença, suas muitas histórias e, especialmente, seu otimismo.

Uma lição preciosa que aprendemos com o mestre Lopes de Sá, naquela bela reunião em 
Belo Horizonte, já há alguns anos, foi sobre a importância da divulgação do conhecimento 
contábil e o impacto positivo na formação acadêmica dos estudantes, mas, fundamentalmente, 
na elevação permanente do nível profissional e da inserção social da profissão. Manter 
veículos de divulgação do conhecimento contábil se constiui em investimento com retorno 
acadêmico e profissional certo.

Por isso, registramos nossa gratidão aos autores e pesquisadores que se dispõem a 
encaminhar sua produção científica para a REPeC, abrilhantando sempre cada número 
que publicamos. Cada vez mais, vamos nos constituindo em uma comunidade de 
produtores e divulgadores de conhecimento em Contabilidade, formatando uma coluna 
importante a sustentar a vida na academia e na profissão que militamos, defendemos 
e desenvolvemos. 



Prof. Dr. José Francisco Ribeiro Filho

REPeC - Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, Brasília, v. 4, n. 2, editorial, mai/ago. 2010.

Esta edição traz uma resenha à obra Tractatus de Computis et Scripturis de outro insigne 
mestre da Contabilidade, o gênio do renascimento Luca Pacioli. A resenha, de autoria 
do professor Ivam Ricardo Peleias, conta com as contribuições deixadas na produção 
do mestre Antônio Lopes de Sá. A existência de relação entre os investimentos sociais 
corporativos e o valor das empresas é discutido em artigo que analisa empresas de capital 
aberto. O desafio conceitual da administração pública gerencial é analisado em artigo que 
coloca como objeto de investigação a Ipec/Fiocruz, para avançar bases conceituais sobre 
efetividade da gestão. A partir de uma análise setorial no Brasil, contamos com artigo que 
estuda o binômio estimativas contábeis e qualidade do lucro, utilizando os accruals  contábeis 
como proxy para o earnings quality. O tema da docência universitária em Contabilidade, 
especificamente nos progrtamas de pós-graduação stricto sensu, é debatido em artigo que 
discute vinculações com disciplinas ligadas ao ensino. Contamos também com artigo que 
estuda a classificação do conteúdo de documentos contábeis. 
Desejo uma leitura inspiradora para todos.

Prof. Dr. José Francisco Ribeiro Filho.
Editor Científico


