Editorial
Possibilitar o acesso às pesquisas e estudos que disseminam conceitos, técnicas e competências
das Ciências Contábeis é um dos objetivos desta publicação. A Comissão Editorial realiza um cuidadoso
trabalho de seleção para que os temas sejam diversificados e propiciem subsídios para estudantes,
professores e profissionais.
Nesta edição, o primeiro artigo trata das fragilidades da estrutura organizacional e da necessidade de
controles contábeis nas propriedades rurais do Oeste de Santa Catarina. Esse segmento abrange geralmente
pequenas propriedades e com características de gestão familiar. Apenas 28% dos 210 entrevistados utilizam
algum tipo de controle.
Em outro estudo, os autores revelam os desencontros da discussão acadêmica sobre o Regime de
Competência no setor público brasileiro, já que ainda há poucas pesquisas na área.
Ainda sobre Contabilidade Pública, há uma pesquisa com uso de mapas estratégicos do Balanced
Scorecard para a gestão do Festival Floripa Teatro Isnard Azevedo. Também na área pública, mas sob a ótica
das políticas de incentivos fiscais, há um artigo sobre o caso da instalação da Grendene no município de
Teixeira de Freitas, na Bahia. A análise de variáveis como PIB, arrecadação e repasse de ICMS, admissões e
desligamentos no período puderam demonstrar os impactos desse tipo de decisão de um governo.
Por fim, um estudo sobre o nível de conformidade do pronunciamento do CPC 28 nas companhias
abertas brasileiras demonstra que há omissão de itens importantes para a análise dos usuários, dificultando a
comparabilidade entre as empresas.
Todas essas pesquisas aqui publicadas, certamente servirão para novas análises e futuros estudos
que contribuam para o fortalecimento do papel da Contabilidade em diversas áreas. Estimular essas práticas
também é papel do Conselho Regional de Contabilidade.

Boa leitura,
Contador Adilson Cordeiro
Presidente CRCSC
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