Apresentação
A Revista Catarinense da Ciência Contábil traz neste número dois artigos sobre um tema que
vem merecendo atenção especial do CRCSC: o segmento das mie
,

,e pequenas empresas e o

papel estratégico do profissional da contabilidade no sucesso dos empreendimentos de menor
porte.

Por iniciativa do Conselho Federal de Contabilidade (C FC) e do Sebrae, o CRCSC oferece há
quase dois anos o programa Contabilizando o Sucesso, que visa - através da ação do profissio

nal da contabilidade - reduzir o alto índice de mortalidade verificado no segmento das micro e
pequenas empresas. Conforme dados do Sebrae, 49,9% delas encerraram as atividades com até
dois anos de existência; 56,4% com até três anos e 59,9% com até quatro anos.

Dentro do Sistema CFC/CRCs, Santa Catarina se destaca como o Estado com maior número
de turmas do Contabilizando o Sucesso. E é exatamente este programa o foco do artigo A

consultoria em gestão realizada pelo contabilista como alternativa de redução da mortali
dade das MPE, de autoria dos contadores Juarez Domingues Carneiro, conselheiro do CFC, e
•

Roberto Mauro Dall'Agnol, pró-reitor de Graduação da Unoesc Xanxerê .
Já o artigo A estrutura de capital da micro e pequena empresa de Blumenau, da professora
da Furb lara Regina dos Santos Parisotto e do bacharel em Ciências Contábeis Roberto da Rosa,
traz o resultado de uma pesquisa, realizada em 68 estabelecimentos, mostrando quais são as
fontes de captação do capital de giro, fundamental para a sobrevivência do pequeno negócio.
Também temos o prazer de contar com um artigo do professor Lopes de Sá, um dos maiores
estudiosos da contabilidade brasileira. Nesta edição, ele nos fala sobre Entendimentos na Ciên

cia Contábil. Da Unoesc de Joaçaba vem o artigo Controladoria no Contexto Atual das Empre
sas, de autoria das professoras Aliciane Aparecida Novello e Ardinete Rover e do acadêmico de
Ciências Contábeis Reginaldo de Oliveira.
O quinto artigo é de autoria do contador e membro do Conselho Curador da Fundação Brasi

leira de Contabilidade (Gestão 2002/2005), Jádson Gonçalves Ricarte, e discorre sobre a De
monstração do Valor Adicionado, importante componente do Balanço Social, que tem como
principal objetivo evidenciar a capacidade da entidade de gerar riqueza bem como a forma de
como esta é distribuida para os vários agentes sociais.
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