Apresentação
o papel do contador como responsável pelo desenvolvimento de controles, procedimentos

e politicas de prevenção e identificação de atividades ilegais é um dos temas abordados na
edição 17 da Revista Catarinense da Ciência Contábil. Em seu artigo - Lavagem de dinheiro e a
responsabilidade do contador - o auditor Luiz Willibaldo Jung observa que a lavagem de di
nheiro tornou-se uma preocupação internacional de governos e organismos não-governamen
tais, pois além dos prejuizos causados aos cofres públicos, esse tipo de prática corrói a ordem
social, sendo usada em alguns casos até para financiar atividades terroristas.
Dois dos artigos da Revista focam setores específicos da economia. A indústria moveleira é
analisada em A utilização dos relatórios contábeis e gerenciais nas indústrias moveleiras da
microrregião de Pinhalzinho-SC, de autoria da professora e

Mestre em Ciências Contábeis

(Furb), Ieda Margarete Oro, e dos bacharéis em Ciências Contábeis Neuro Francisco Azelame e
Neusa Helena Ozelame Rieger.
Já o setor da construção civil é estudado sob a ótica do planejamento tributário, tendo como
parãmetro as Instruções Normativas números 84/79, 23/83 e 67/88, expedidas pela Secretaria
da Receita Federal, que disciplinam a apuração do resultado desse ramo de atividade. Escrito
pelos contadores Cristiane Cardoso dos Santos Alves e Jádson Ricarte, o artigo O planejamento
tributário na construção civil: custo pago/incorrido )( custo orçado demonstra que o custo
orçado é a melhor opção para o recolhimento do imposto de renda e contribuição social no
decorrer da construção do empreendimento, nas apurações de lucro real.

No artigo O capital humano e o desenvolvimento económico, as professoras Beatriz Maria
Witkowski, Cristiane Duarte e Daniela Antonieta Gallina mostram a importância da administra
ção eficaz do capital humano no ambiente competitivo dos negócios, destacando que a qualida

de dos funcionários, seus conhecimentos e habilidades, entusiasmo e satisfação com seus car
gos, têm um forte impacto na produtividade da organização.
Fechando a Revista, os professores Andréa Alves Silveira Monteiro e Fabiano Simões Coelho,
no artigo Gestão de investimento, tratam de um dos maiores problemas encontrado na gestão
empresarial, segundo os autores: como administrar os bens e direitos de uma empresa.
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