Editorial
Cada nova edição da Revista Catarinense de Ciência Contábil nos mostra uma evolução significativa
dos estudos e pesquisas na área da Contabilidade, além de uma constante ampliação dos temas e da inserção
dessa ciência em vários aspectos empresariais ou governamentais.
Nesse número temos cinco artigos com estudos aprofundados em áreas distintas. O primeiro artigo
mostra os resultados de uma pesquisa sobre a auditoria independente depois que foi implantado o rodízio pelo
Banco Central e posteriormente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o objetivo de evitar fraudes.
O tema ainda gera polêmica, pois 91% dos auditores defenderam a rotatividade, mas as entidades contábeis
não aprovaram o sistema. Vale conferir as conclusões dessa pesquisa.
Em outro artigo, estudiosos também partiram da conjuntura dos escândalos mundiais em relação às
auditorias e levantaram os custos dos Serviços de Não Auditoria (SNA) das grandes empresas brasileiras
incluídas na Bolsa de Valores de São Paulo.
Também em relação às grandes organizações, outro artigo apresenta um estudo sobre a divulgação
dos ativos intangíveis nas empresas listadas no Índice de Governança Corporativa (IGC) da BM&F Bovespa
no período após adoção das IFRS. Fazem parte da amostra 125 empresas não financeiras.
Um outro estudo interessante encontra-se no penúltimo artigo apresentado, que mostra as
habilidades do controller por meio de pesquisa com alunos de pós-graduação em controladoria. Os resultados
consolidam a ideia de que os cursos agregam valor ao profissional e os torna mais preparados para atender o
mercado.
Por fim, um artigo que pode contribuir muito para a prática de empresários do ramo alimentício. A
proposta da pesquisa foi analisar informações quanto à lucratividade de cada prato oferecido por um
restaurante, preço de venda e quantidade negociada.
Temos convicção de que a Contabilidade vem fortalecendo a gestão estratégica, seja na esfera
pública ou na iniciativa privada. A realização de estudos e pesquisas contribuem muito para essa evolução. A
divulgação dos artigos pode materializar o que foi concluído e transformar a realidade.

Boa leitura,
Contador Adilson Cordeiro
Presidente CRCSC

Revista Catarinense da Ciência Contábil – CRCSC, ISSN (Impresso) 1808-3781 - ISSN (Eletrônico) 2237-7662, Florianópolis, v. 13, n. 38, jan./abr. 2014

