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Em tres anos, a revista CRCSC&Voce se firmou como importante difusor da produ
c;ao cientifica catarinense e, tambem, nacional. Em suas paginas, intelectuais do porte

dos professores Antonio Lopes de Sa, Maria Elizabeth Kraemer, FIavio Cruz e Ilse
Maria Beuren, entre outras, expuseram as suas ideias e ajudaram a elevar 0 nivel do
debate travado no meio contabil de nosso Estado.
Apesar do sucesso e da receptividade obtida pela revista, 0 CRCSC decidiu - ao

finaIizar esta ediC;ao - assumir urn novo desafio. A partir do proximo numera, ela
passara por uma ampla reformulaao para que possa conquistar 0 status de revista
cientifica e, dessa forma, garantir uma projec;ao maior aos profissionais que partici
pam do seu quadro de colaboradores.

As mudanas comeam pelo proprio nome, que passa de CRCSC&Voce para Revis
ta Catarinense da Ciencia Contabil, e prosseguem na forma de apresentaao dos arti
,

gos e na composiao do Conselho Editorial. Cada ediao tera no minimo cinco artigos
nacionais e, sempre que passivel, urn texto de autoria de pesquisador estrangeiro.

Nesta ediC;ao. estamos trazendo aos leitores cineo artigos. No primeiro, Analise de
,

Balam;os e Mode/os Cientificos em Contabilidade, 0 prof. Dr. Antonio Lopes de Sa mos
tra que - entre os varios criterios existentes para analisar balanos . 0 que melhor
pode oferecer opiniao confiavel e aquele fundamentado em modelos cientificos. Na
seqiiencia, 0 auditor e professor Wilson Alberto Zappa Hoog aborda 0 tema A Recupe
rapio da Atividade Empresarial.

Ja 0 contador e professor da Furb Valter Augusto Krauss discute a evoluao da
tecnologia de informac;:ao, corn destaque para 0 ERP - urn sistema que atende as neces

sidades tanto de entidades publicas coma privadas, utilizando urn unico banco de
dados, gerando informa6es em tempo real.
No quarto artigo a contadora e professora da Faculdade Decisao, Fabricia Silva da

Rosa, fala da Contabilidade e Gestao do Conhecimento coma Apoio a Tomada de Deci



sao. Encerrando esta ediao, urn texto do contador e auditor Luiz Willibaldo Jung

sobre Harmoniza,ao de Terminolog/as e Conceitos Economico-Financeiros.
Boa leitura
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