Editorial
A cada edição da Revista Catarinense da Ciência Contábil nos surpreendemos com a qualidade dos
artigos inéditos aqui publicados. Os estudos e as pesquisas revelam uma crescente preocupação com os
resultados que a boa Contabilidade oferece à sociedade.
Além disso, a experiência e competência do Conselho Editorial Executivo e Científico permite uma
publicação que nos brinda com a ampla presença da Contabilidade em diversas áreas. Nos cinco artigos, os
temas orbitam sobre a gestão competente, a valorização de uma empresa, a controladoria, as normas
internacionais e a perícia contábil.
O caso da Base Aérea de Florianópolis foi pesquisado sob a ótica da gestão dos recursos e como isso
influi diretamente nos serviços do órgão público. Os resultados observados constatam a economia de recursos
financeiros e o aumento da satisfação dos usuários.
Em outro artigo, há um trabalho de apuração sobre os efeitos sofridos por uma empresa do ramo de
celulose e papel com a aplicação ou a mensuração do valor justo sobre o seu ativo biológico, mais exatamente
sobre suas florestas de pinus e eucalipto. Essa área de avaliação é muito interessante e deve ser explorada
pelos profissionais.
Com autores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, há um estudo cujo objetivo foi
identificar e analisar o perfil dos artigos sobre Controladoria, publicados nos periódicos de Contabilidade. Os
resultados revelaram que 49 artigos relacionados à Controladoria foram encontrados dentre os 1.665
analisados.
As Normas Internacionais de Contabilidade estão presentes num trabalho que mostra se a transição
das normas contábeis locais para as normas internacionais acarretou um maior reconhecimento dos ativos
intangíveis nas empresas no Brasil.
Por fim, um estudo que objetivou identificar as características bibliométricas e sociométricas da
produção científica em perícia contábil no Brasil entre os anos de 2007 e 2011. Os resultados mostram que o
tema pode ser melhor explorado, tanto que os autores sugerem novas pesquisas nessa área.

Boa leitura,
Contador Adilson Cordeiro
Presidente CRCSC
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