Painel A
Tema: Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance: Melhores Práticas
Painelista: mestre em Ciências Contábeis e Atuariais e doutor em Ciências Sociais
José Luiz Munhós.
Moderadores: vice-presidente de Registro do CRCSP, Cibele Pereira Costa e
empresário contábil Christiano César Martinello.
O painelista começou afirmando que o profissional da contabilidade sempre ocupou
papel fundamental nas organizações, elaborando suas demonstrações financeiras e
apresentando relatórios para tomada de decisões e cumprimento de obrigações
tributárias compulsórias. Com a evolução do ambiente empresarial e da economia,
outros agentes econômicos e financeiros passaram a necessitar de informações e
demonstrações diferenciadas e que apresentassem o valor atual da empresa e não
mais seu valor histórico. Surgem os novos procedimentos contábeis apresentados
pela contabilidade internacional.
“A insegurança mundial decorrente da evolução do crime organizado e dos grupos
terroristas fizeram com que agentes internacionais criassem novos pactos, convênios
e acordos, exigindo que os países signatários, dos quais o Brasil faz parte,
estabelecessem políticas e normas na busca da mitigação destes riscos”, disse
Munhós.
Estabelecem-se as novas normas de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro
e corrupção. Por outro lado, grandes companhias passaram a enfrentar novos níveis
de fraudes e erros, chegando em alguns casos a sucumbir. Diante destes cenários, as
entidades passaram a acompanhar com maior atenção seus riscos, desenvolvendo
matrizes de riscos e mapeamentos dos seus processos, com objetivo de identificar
suas fragilidades e agir sobre elas, de forma técnica.
“Este é um momento desafiador para os profissionais da contabilidade que terão que
adequar suas estruturas a essas novas exigências, mantendo sua conformidade e de
seus clientes. No entanto, deve ser visto também como uma oportunidade para
desenvolver uma nova lista de serviços a serem prestados”, finalizou o primeiro
painelista do Summit Contábil de Bauru.
Os moderadores Cibele e Christiano alertaram para a necessidade de os profissionais
fazerem um trabalho diferenciado para cada cliente e de que é importante a gestão de
riscos, independente do tamanho da empresa contábil.

