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XVII Convenção de Contabilidade do RS
Nesta edição, buscamos compartilhar breves resumos dos tópicos abordados nos
painéis e palestras da XVII Convenção de Contabilidade do RS, realizada em
Bento Gonçalves (de 14 à 16/08/2019), cujo tema Geral foi:

“Disrupção Contábil: técnica, digital e cultural – Experimente a
transformação”  

 Daremos destaque para o tema de maior relevância, devido ao aspecto legal e ao
prazo de vigência para entrada em vigor da Lei 13.709/2019.  

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
(LGPD)

A Lei 13.709/2018 intitulada de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
sancionada em 14 de agosto de 2018, entrará em vigor em 14 de agosto de 2020
e dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

As sanções previstas pela não aplicabilidade da Lei vão desde advertência, com
indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, até multa simples, de até
2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou
conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos e limitada,
no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração, entre
outras.

No que tange a adequação da Lei, ideal implementar um plano de ação que
consiste em:

1 – Mapeamento e Diagnóstico:

Levantamento de políticas, práticas e procedimentos que envolvem dados
pessoais;
Identificação de fluxos de dados pessoais; e
Análise de conformidade legal à LGPD.



2 – Definição e Organização Estratégica das Medidas de Adequação à Lei:

Detalhamento das providências a serem tomadas, com foco em exigências
legais e regulatórias;
Matriz de responsabilidades; e
Cronograma.

3 – Execução do Plano de Ação:

Definição dos agentes de tratamentos de dados;
Elaboração de políticas para o processamento de dados;
Treinamento interno; e
Elaboração e revisão de instrumentos contratuais, políticas de privacidade,
termos de uso e códigos de conduta e ou boas práticas.

Estudos do Serasa Experian (2019) demonstram que 85% das empresas
declararam não estarem prontas para a LGPD.

Essa é mais uma obrigação que deve ser considerada entre as regras de boas
práticas e de governança das entidades e, considerando o prazo curto para sua
implementação e funcionamento, é de fundamental importância que os gestores
deem a devida atenção ao assunto.

OUTROS TÓPICOS ABORDADOS NO
EVENTO

Sobre o tema “Revolução Tecnológica em Contabilidade e Auditoria” destacou-
se o trabalho com as capacitações das equipes para fazer entregas de excelência,
pois torna-se  a chave principal e o primeiro foco para a “Transformação Digital”
entre as Relações Humanas, antes mesmo dos upgrades dos “hardwares e
softwares”, como foram exemplificados pelos cases de sucesso onde os líderes
foram os promotores da transformação, quando promoveram o desenvolvimento
das pessoas. Em suma, a “Transformação digital” não é somente sobre tecnologia,
mas principalmente sobre comportamento de pessoas.

Sobre o tema “Tecnologia Aplicada a Negócios Contábeis: Otimização de
Processos para Resultados Escaláveis” destacou-se a importância do
conhecimento do negócio, com foco para o estudo e dedicação a fim de conhecer
as necessidades dos clientes para gerar “soluções de valor” como produto ou
serviço “entregável”, sendo a primeira grande inovação a "escolha do modelo
aplicado de negócio" e a tendência para as áreas de foco em nichos específicos
para proporcionar áreas de “soluções especializadas”.

Sobre o tema “Blockchain: Tecnologia Além das Criptomoedas” foram citados
pontos que diferenciam “Blockchain” de “Bitcoin”, com destaque para a
característica principal do Blockchain: “confiança” na “imutabilidade”, quando
Blockchain trata-se de uma cadeia de dados armazenada em uma rede de
computadores “descentralizada”. A regulamentação pode ser encontrada no DNI -
(Documento Nacional de Identificação) que estuda formas de ampliar e padronizar
o uso desta tecnologia para diversas áreas. A utilização de Blockchain necessita



de softwares que são desenvolvidos para armazenar dados para rastrear as
informações destes, de forma segura e como meio de prova confiável.

Sobre os temas “ST ICMS -  SPED –  E_SOCIAL”, falou-se sobre os pontos onde
o Brasil precisa evoluir e como está classificado no ranking comparado a outros
países, considerando os valores do Ministério da Economia que visa recuperar o
equilíbrio fiscal, aumentar a produtividade e a competitividade da economia
brasileira, pontuando a melhoria na qualidade dos serviços públicos que estão
sendo trabalhados para que, nos próximos meses, já estejam em vigor os serviços
digitais do portal gov.br como: CTPS digital, FGTS digital, seguro desemprego
web, processo digital, simplificação do E social.

Destacou-se, também, a promessa do fisco para a simplificação do processo de
cálculo e arrecadação, com a intenção de interagir com os profissionais da
contabilidade.

O tema específico de cooperativas foi o painel de José Máximo Daronco sobre
Práticas de “Contabilização das Receitas de Aplicações Financeiras”, que
destacou o dilema fiscal existente, isso porque a Receita Federal do Brasil tem se
posicionado contrária a possibilidade de dedução de custos financeiros para
tributar somente o resultado, constituindo, dessa forma, uma contingência fiscal
para aquelas cooperativas que realizam a dedução dos custos. A tese da dedução
é defensável, mas enquanto não for editado um ato legal que permita a dedução
dos custos a contingência existirá, mas há uma representação do cooperativismo
“brigando” junto ao governo.

Sobre as “Normas de Auditoria”, a mensagem principal e muito pertinente diz
respeito a perspectiva sobre adoção do NOCLAR (Non Compliance with Laws and
Regulations), por origem das alterações derivadas da emissão pela IFAC
(International Federation of Accountants), conforme citação do palestrante Ricardo
Neves Pereira, representante do Estado: “Estabelece as responsabilidades do
profissional da contabilidade ao encontrar  descumprimento   de leis ou
regulamentos  ou suspeita  de descumprimento, e orientar   esses na avaliação 
das implicações  do assunto  e os  possíveis  procedimentos  ao respondê-lo”.  

Outro ponto, também revisitado e sempre atual, é a importância do “Ceticismo”
que faz parte da postura do auditor, no exercício das suas funções, mas é
aplicável para todos, inclusive na vida pessoal.

CONCLUSÃO

Na visão geral,   o evento levou a destaques para a visão de futuro da profissão
contábil, das áreas de especialização, sobre a inovação e renovação de conceitos,
o incentivo à revisão e atualização dos processos e à readequação de algumas
estruturas organizacionais pelo  uso da tecnologia, contemplando a inovação
técnica, a valorização cultural entre as relações humanas e a tendência de futuro
para o uso da inteligência artificial, sendo que o principal ponto falado, comentado,
discutido e até mesmo exemplificado como “Case de sucesso”, foram as Relações
Humanas e as diversas formas de utilizarmos a emoção aliada à razão,
desenvolver e empoderar equipes  para cativar e manter clientes.



Com isso, espera-se encorajar aos que competem auditar sistemas de controles
internos, para incrementarem seus planos de auditoria com o objetivo de criticá-
los, além de testá-los, para contribuir de maneira significativa com o processo de
melhoria.
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