Apresentação
Lançada em dezembro de 2001, durante a inauguração da sede atual do CRCSC, a Revista
Catarinense da Ciência Contábil entra em seu sétimo ano como um produto consolidado no
mercado editorial brasileiro, no segmento de periódicos técnicos. Inicialmente denominada
CRCSC&Você, a publicação – que em agosto de 2004 adotou o nome atual - acompanhou
o crescimento da produção acadêmica catarinense. Quando surgiu, por exemplo, inexistiam
no Estado cursos de Mestrado. Hoje, tanto a Furb (em Blumenau) como a UFSC (em Florianópolis) oferecem a possibilidade dos profissionais da contabilidade conquistarem o título de
Mestre, incentivando-os ao exercício do magistério e da pesquisa acadêmica. Isso foi possível graças ao apoio que estas duas instituições receberam do Conselho Federal de Contabilidade e do CRCSC.
Em paralelo, ampliou-se de forma expressiva as pós-graduações, em nível de especialização, hoje disponíveis em praticamente todas as Instituições de Ensino Superior catarinenses, nas mais diversas regiões do Estado. Vale lembrar que, no início desta década, praticamente a única opção que os contabilistas - interessados em estender os seus estudos tinham era a pós-graduação em Gerência da Qualidade nos Serviços Contábeis, viabilizada
de forma pioneira pelo CRCSC em convênio com várias universidades.
Em certo sentido, a revista é um prolongamento deste trabalho de capacitação profissional iniciado na década de 90, pois ao longo de sete anos tem desempenhado um papel de
agente motivador e impulsionador do conhecimento, dando visibilidade e reconhecimento
aos trabalhos científicos elaborados em Santa Catarina.
Neste número, por exemplo, temos artigos produzidos pelos mestrandos em Ciências
Contábeis pela Furb, Marino Luiz Eyerkaufer e Marines Lucia Boff, em conjunto com o doutor em Contabilidade e Controladoria pela USP, José Leônidas Olinquevitch, e a contadora
Judite Rasch Bracht. Também o corpo docente da UFSC se faz presente nas figuras dos
professores Alexandre Zondan da Veiga; Daniel de Aguiar Imbrosio e Luiz Felipe Ferreira.
Extremamente enriquecedores, ainda, são os textos assinados por pesquisadores de fora
do Estado, a exemplo dos contadores e professores Maria das Graças Vieira; Wilson Alberto
Zappa Hoog e Fabiano Simões Coelho.
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