Editorial
A Revista Catarinense da Ciência Contábil (RCCC) traz a cada edição estudos de
temas atuais relacionados à área contábil, como gestão estratégica, transparência, controle
social, planejamento financeiro e tributário, entre outros.
Estamos vivenciando uma grande evolução no sistema contábil no que se refere ao
incremento das políticas de transparência no setor público e privado. Nesta edição, a
transparência é tema de dois artigos. O primeiro, de autoria de Eduardo Carvalho Correa de
Araújo, Victor Rangel dos Santos Rodrigues, Danilo Soares Monte-mor e Rogério Dias Correia,
com o título Corrupção e valor de mercado: os efeitos da Operação Lava Jato sobre o
mercado de ações no Brasil, faz uma análise técnica da variação do valor dos papéis de
empresas envolvidas na operação realizada pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal.
O segundo artigo Relação entre a republicação das demonstrações contábeis e o
Audit Delay, de Vanessa Chiudini, Paulo Roberto da Cunha e Leandro Marques, levanta a
hipótese de que um maior atraso na liberação do relatório contábil pode sinalizar maiores
riscos para a realização da auditoria.
O artigo Análise do impacto das variáveis macroeconômicas no desempenho
econômico-financeiro das empresas dos setores de consumo cíclico e não cíclico na
BM&FBovespa, dos autores Jardel Pandini, Diego Rafael Stüpp e Valkyrie Vieira Fabre, revela
que há diferenças sensíveis no impacto da flutuação econômica em empresas do setor de
consumo cíclico e não cíclico.
No artigo dos autores Tatieli Borges Machado e Alex Mussoi Ribeiro, Antecipação de
recebíveis nos bancos e factorings: uma análise das diferenças entre as taxas cobradas
e suas possíveis causas, é analisado o cenário das taxas médias utilizadas por bancos
comerciais e empresas de fomento na negociação de recebíveis das empresas no cenário
brasileiro.
Um relevante tema para o Estado de Santa Catarina é a concessão de crédito
presumido de ICMS para as indústrias têxteis. No artigo, Incentivos fiscais como política
pública de desenvolvimento industrial: uma análise empírica dos efeitos econômicos da
concessão de crédito presumido de ICMS para as indústrias do Estado de Santa
Catarina, é apresentada a análise dos autores Julio Cesar Fazoli, Fabrícia da Silva Rosa,
Leonardo Flach e Luiz Felipe Ferreira.
Ainda nesta edição, no artigo Performance dos fundos de investimento em cotas no
Brasil, é demonstrado um comparativo entre a performance dos fundos de investimentos em
cotas com a performance dos demais fundos, resultado do trabalho de pesquisa de Dermeval
Martins Borges Junior e Rodrigo Fernandes Malaquias.
Por fim, o artigo Subvenção e assistência governamental em empresas brasileiras
com fomento à inovação da FINEP, de Jackeline Lucas Souza, Paulo Henrique Nobre
Parente, Ivaneide Ferreira Farias e Hyane Correia Forte, traz o teor e o nível de evidenciação
das Subvenções e Assistências Governamentais (SAG) nas demonstrações contábeis de
empresas brasileiras beneficiadas pela FINEP. Boa Leitura!
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