Editorial
Em 2001, a solenidade de inauguração da atual sede do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC), realizada no mês de dezembro, em Florianópolis, também marcou
o lançamento da revista científica de nossa entidade. Inicialmente intitulada CRCSC & Você, o periódico surgiu com o ousado propósito de estimular a produção científica catarinense, colocando em
evidência o trabalho desenvolvido nas Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado.
Ao longo de quase 11 anos, a revista passou por várias etapas, visando o seu aprimoramento. Além da troca de seu título, foram promovidas diversas mudanças, visando adequá-la aos
parâmetros exigidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Todo esse esforço, que abrangeu várias gestões e diferentes conselheiros do CRCSC, foi recompensado recentemente.
Para nosso orgulho, em março, a Revista Catarinense da Ciência Contábil (RCCC) recebeu
o conceito B4, estabelecido pela Capes, por meio do seu sistema de avaliação de periódicos e anais
de eventos (Qualis). Dessa forma, a publicação do CRCSC passou a ocupar o mesmo patamar da
Revista Brasileira de Contabilidade, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, o que garante
maior destaque e pontuação aos pesquisadores que divulgam os seus trabalhos pela revista catarinense.
A publicação de um artigo em uma revista com bom conceito na Capes conta pontos para o
currículo do autor e para a universidade ao qual ele está vinculado.
Esta vitória só foi possível graças à colaboração dos pesquisadores de nosso Estado, que
não se negaram a publicar na revista, mesmo quando ela não tinha alcançado um conceito suficiente para pontuar os seus trabalhos. Nosso agradecimento especial aos integrantes da comissão
do CRCSC responsável por esse projeto: os Coordenadores Executivo, Lindomar Antônio Fabro,
e Científico, Luiz Felipe Ferreira, e os conselheiros Adilson Pagani Ramos, Canísio Muller, Édio
Silveira, Eli Oliveira de Souza, José Carlos Perão, Luiz Alberton e Michele Patricia Roncalio. Também não poderíamos deixar de registrar o nosso agradecimento ao conselho editorial e à equipe de
professores avaliadores, bem como à bibliotecária Danielly da Cunha.
Nossos leitores podem ter a certeza que continuaremos investindo cada vez mais na qualidade deste periódico, de forma a obter um conceito cada vez mais alto.
 					

Boa Leitura,
Adilson Cordeiro
Presidente CRCSC
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