Editorial
Os temas que envolvem as Ciências Contábeis podem estar inseridos nas grandes empresas, nos
órgãos públicos, nas instituições do terceiro setor e no dia a dia de toda a sociedade. Essa amplitude de
atuação dos profissionais de Contabilidade pode ser atestada nos eventos que o CRCSC realiza, nos
trabalhos acadêmicos e nos artigos científicos selecionados para esta edição da Revista Catarinense da
Ciência Contábil.
O objetivo de um estudo aqui apresentado é analisar a importância da informação gerencial por
instituições de ensino superior públicas em Portugal, revelando a cobrança social para a implementação de
uma maior transparência e accountability. A intenção dos pesquisadores foi também explorar alternativas para
que essas instituições atuem em um contexto de crise no que diz respeito à escassez de recursos e redução de
estudantes.
Também com um foco de otimização nos investimentos, outro artigo mostra os custos no transporte
rodoviário de passageiros e encomendas e o resultado foi oferecer à empresa estudada informações para
tomada de decisões de gestão, visando ao alcance das metas de remuneração do capital empregado e à
melhoria dos serviços prestados.
Na área pública, um estudo de acadêmicos da Esag/Udesc apresenta dados da disponibilização de
informações à sociedade pelas prefeituras dos maiores municípios brasileiros em meios eletrônicos. Foram
abordados municípios brasileiros com população superior a 200 mil habitantes, totalizando 133 portais. E a
realidade é que muitos ainda não se adequaram. Fica então prejudicada a construção de transparência
nesses municípios.
A criação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), em 1996, gerou receio pela possível renúncia de receita ao
Estado, o que representa um custo para o país. Mas a coleta de dados para o período de 2002 a 2013,
apresentada num artigo aqui publicado, atestou que a arrecadação tributária pelo SIMPLES apresentou um
crescimento mais de três vezes superior ao da arrecadação dos outros regimes, no período de 2007 a 2013.
Mais uma área em que as Ciências Contábeis são imprescindíveis.
Outra área que demanda os profissionais da Contabilidade é a de Responsabilidade Social, na qual
as informações gerenciais são priorizadas. Em uma pesquisa, os autores mostram as práticas de ações de
Responsabilidade Social Corporativa das sociedades anônimas de capital aberto de Santa Catarina listadas
na BM&FBovespa. E, na sequência, outro artigo também aborda esse tema, mas a fim de verificar uma
possível relação entre as práticas de Responsabilidade Social Corporativa e os resultados econômicos
apresentados pelas companhias. Foi identificado se a divulgação da composição do portfólio do Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBOVESPA impacta em variações nos retornos das ações das
companhias envolvidas.
Pela diversidade de matérias que viraram objeto de pesquisa, podemos comprovar que a
Contabilidade permite muitas abordagens e dialoga com outras áreas de conhecimento para poder oferecer
informações precisas e de qualidade.

Boa leitura,
Contador Adilson Cordeiro
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Revista Catarinense da Ciência Contábil – CRCSC, ISSN (Impresso) 1808-3781 - ISSN (Eletrônico) 2237-7662, Florianópolis, v. 14, n. 42, maio/ago. 2015

