Editorial
A cada nova publicação da Revista Catarinense da Ciência Contábil percebemos mais avanços nas
pesquisas e nos estudos desenvolvidos. Sabemos o quão difícil tem sido para o Conselho Editorial Científico
selecionar os artigos e definir os espaços. Afinal, há excelente qualidade nos trabalhos apresentados e
bastante produção científica nos últimos anos.
Tudo isso é reflexo da evolução da profissão contábil, que ultrapassou barreiras e superou desafios
para acompanhar as mudanças que o cenário mundial exige. Atualmente, o profissional da área de Ciências
Contábeis é imprescindível a qualquer empresa ou instituição, seja para o controle ou para o aperfeiçoamento
do desempenho. No entanto, é preciso estar devidamente habilitado e possuir conhecimentos atualizados.
Nesta edição temos sete artigos que compartilham os saberes em várias áreas. No primeiro estudo
temos uma análise da eficiência das empresas estatais e privadas do setor de energia elétrica. Mostra como as
diferentes tomadas de decisão geram resultados.
Em outra pesquisa, cinco autores revelam como está o cumprimento da Lei de Acesso à Informação
pelos municípios catarinenses. Ainda, sobre a área pública, há outro artigo que aborda a percepção dos
gestores quanto a qualidade dos controles internos e se há valorização dessa área.
Benefícios e custos ambientais gerados com edificações sustentáveis, identificação de situações de
evasão fiscal, ranking dos programas de pós-graduação em Contabilidade e tratamento contábil dos custos de
obras audiovisuais são os temas dos outros estudos aqui apresentados, os quais demonstram os vários
caminhos em que a Ciência Contábil pode transitar com aplicação dos conhecimentos adquiridos.
O Conselho Regional de Contabilidade tem também esse papel de dar visibilidade à profissão, seja
com as boas práticas ou com os estudos que precisam ser disseminados continuamente entre a comunidade.
Boa Leitura,
Contador Marcello Alexandre Seemann
Presidente CRCSC
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