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HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

GESTÃO ESTRATÉGICA DO RISCO FISCAL:
UMA URGÊNCIA
A adoção do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que
desde 2007 vem tornando mais eficiente o cruzamento e a
verificação de informações corporativas pelo Fisco, tornou
urgentíssima a adaptação de processos e sistemas pelas empresas.
O surgimento gradual de obrigatoriedades mais complexas e
abrangentes marca o ano em curso como o primeiro de fechamento
total das informações neste mega ambiente digital. Em 2015, quando
mais um ciclo se concluir, haverá um volume tal de dados que, em
vários casos, o Leão saberá mais da vida de uma empresa que seus
próprios administradores. Mas nem todos já se deram conta de que
acabou a “era do jeitinho”, do “vai que cola!”. Com o SPED, deixar de
entregar uma obrigação acessória; enviá-la em branco ou então com
dados insuficientes, já começou a gerar pesadas multas.
Por conta destas transformações, fica igualmente evidente a
necessidade de se aumentar o uso de ferramentas de gestão de risco
como a ISO 31000, norma que o mundo corporativo cada vez mais
utiliza para reduzir ameaças latentes no dia a dia da gestão moderna
em áreas como a engenharia, na qual se tornou essencial para a
análise e gestão do risco de um empreendimento ruir, a mais grave
consequência presumível para uma obra do gênero. Literalmente,
essa norma também tem tudo para evitar que ‘a casa caia’ no campo
tributário e fiscal, pois a uniformização de procedimentos é fator de
segurança e menor incidência de equívocos, estejam em jogo vigas e
andaimes, ou a consistência de arquivos eletrônicos que chegam à
autoridade tributária mediante um simples ‘enter’ no teclado.
Se a ISO 31000 aplicada às edificações já demonstrou toda a sua
capacidade de evitar o desmoronamento de prédios inteiros, por
que ignorá-la quando o que está em jogo é manter em pé não apenas
os sonhos, mas também a capacidade de gerar empregos e divisas
para o País, aspectos sociais que jamais devemos esquecer na
atividade empresarial?
Eis aqui uma questão urgente para contadores, economistas e
administradores colocarem em discussão, sob pena de agravarem,
abraçados, o risco de ver ruir em segundos o que muitas vezes
consumiu anos a fio para ser construído.
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CURSO
INTENSIVO DE CONTABILIDADE - MATRÍCULAS ABERTAS
Inscreva-se já para o curso Intensivo de Contabilidade, que será
realizado nos dias 29 e 30 de agosto, com instrutor da LEFISC.
Estudantes associados ao SINDICONTA-RS, associados junto ao
Sindicato e Assinantes LEFISC possuem ótimos descontos.
O curso ocorrerá no SINDICONTA, das 08h30min às 12h e das
13h30min às 18h. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone
(51) 3346 6362.

15ª CONESCAP 2013
O SINDICONTA-RS parabeniza a FENACON, o SESCON-RS e o
SESCON Serra Gaúcha pela promoção da 15ª Convenção Nacional
das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Conescap), que
ocorre de 21 a 23 de agosto em Gramado. Destinado a executivos
do setor de serviços, o evento promoverá debates, painéis, oficinas e
apresentações de cases de marketing, além de uma feira de negócios
com expositores nacionais e deverá reunir cerca de dois mil
empresários de todo o país.
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