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EDITORIAL
Antes das apresentações e informações sobre as novidades da RCF/USP, por justiça, é preci-

so expressar nosso reconhecimento e gratidão ao Prof. Dr. Lázaro Plácido Lisboa que durante 8 
anos e meio dirigiu, com serenidade e retidão, este destacado periódico nacional.

Com muita honra e disposição para elevar ainda mais a qualidade da nossa revista, assumi 
sua editoria em janeiro último. Participo do magistério superior desde 1971 lecionando nas 
principais IES da Grande São Paulo. Ingressei na FEA/USP, Departamento de Administração, 
em 1975. Fui coordenador do curso de Graduação em Administração por oito anos, presidente 
da Comissão de Graduação da FEA, vice-coordenador do PPGA. Conclui o mestrado e dou-
torado em Administração na FEA/USP. Sou professor Livre-Docente pelo Departamento de 
Administração. Participei da coordenação dos primeiros SEMEADs, Seminários sobre Admi-
nistração da FEA/USP, que neste ano atinge sua 12a edição. 

Fiz parte do conselho editorial da RAUSP por cinco anos e continuo participando do qua-
dro de avaliadores desse periódico.

Há dez integro o Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP como professor 
titular. Durante esse período, coordenei o curso de graduação em Ciências Contábeis por sete 
anos e, durante dois anos, coordenei o PPGCC. Em 2000, criei o 1o Seminário de Contabili-
dade, que neste ano contempla nove anos com a identifi cação de Congresso USP de Controla-
doria e Contabilidade. Em 2000, dei início às sessões das Discussões Metodológicas – espaço 
privilegiado para análises críticas de projetos de dissertações, teses, artigos e textos científi cos, 
atingindo em março último sua 68a edição.

No Departamento de Administração lecionei Estatística, Pesquisa Operacional e discipli-
nas de Métodos Quantitativos aplicados à Administração no Curso de Graduação, e Estatís-
tica e Metodologia da Pesquisa Científi ca nos cursos de Pós-Graduação. No Departamento 
de Contabilidade e Atuária, tenho trabalhado exclusivamente com Metodologia Científi ca e 
Epistemologia da Pesquisa Contábil.

Vamos às novidades da RCF/USP:
◆ Contarei com dois editores adjuntos – Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro e Prof. Dr. Alex-

sandro Lopes Broedel, ambos docentes titulares do Departamento de Contabilidade e 
Atuária da FEA/USP.

◆ A primeira capa da revista apresentará o sumário da edição, facilitando as consultas dos 
pesquisadores e leitores.

◆ O novo tamanho permitirá um cômodo manuseio da revista. 
◆ O novo projeto gráfi co buscará maior atratividade com a disposição e apresentação dos 

artigos.
◆ A partir desse número a RCF/USP será formatada em consonância com as edições dos 

principais periódicos internacionais.
◆ A impressão em papel couché fosco possibilitará melhores condições para consultas e 

leituras.

Os artigos escolhidos para esta edição foram selecionados pelo Prof. Lázaro. Os desafi os 
para a condução deste periódico estão lançados. Conto com o apoio da Fipecafi , da Chefi a do 
Departamento de Contabilidade e Atuária e, particularmente, com os pesquisadores e profes-
sores da área de Ciências Sociais Aplicadas – produtores e consumidores dos artigos/textos 
veiculados.

Uma boa leitura.

Prof. Dr. Gilberto de Andrade Martins
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