A importância dos controles internos na elaboração de demonstrativo contábil
qualitativo
No Brasil devido ao número de exigências fiscais as micros e pequenas empresas precisam
possuir algum tipo de controle fiscal, para isso milhões de empresários contratam escritórios de
contabilidade para prestarem serviços, logo que, implantar um departamento contábil na
microempresa é extremamente caro e complexo, portanto, a solução vem na terceirização dos
serviços.
Muitos escritórios de contabilidade possuem contratos de prestação de Serviços de apurações
fiscais e apuração de folha de pagamento, são poucos os que oferecem os Serviços de
escrituração contábil, às vezes o escritório até oferece, mas o empresário não esta disposto a
pagar, logo que, este serviço aumenta o valor do contrato porque aumenta os serviços.
A escrituração contábil para elaboração do Balanço patrimonial e da demonstração de resultado
do exercício exige o controle e a escrituração de todas as informações fiscais, financeiras,
trabalhistas e patrimoniais da empresa, porém pouco se fala nos benefícios que demonstrativos
contábeis qualitativos podem trazer aos empresários, como habilitação em concorrências públicas
para licitações, maiores ofertas de crédito financeiro no mercado, juros mais baratos, distribuição
de lucro isenta, controle do patrimônio dos sócios, bases para avaliação da empresa caso seja
negociada sua venda, etc
Ainda mais agora em que a contabilidade esta passando por mudanças importantíssimas com o
CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) a ordem agora é de se ofertar
os Serviços contábeis completos para todos os empresários, até mesmo porque o conselho da
classe (CRC Conselho Regional de Contabilidade) esta fiscalizando escritórios para verificar se
os contabilistas estão elaborando os demonstrativos contábeis de seus clientes ou não.
Mas os escritórios de contabilidade estão passando por alguns problemas para conseguir cumprir
com as exigências, como exemplo, muitos empresários não possuem os devidos controles
internos necessários para que a documentação possa ser escriturada corretamente, cito como
exemplos: anotações em papeis de pão, falta de controle do caixa da empresa, falta de
comprovante de pagamento, extratos bancários enviados pela metade, ocultação de saldos de
aplicações financeiras, despesas em nome de sócios pagas pelas empresas, etc.
Para esses casos a orientação é de que se efetue a escrituração com base na documentação
hábil apresentada pelo cliente, mas isso acaba gerando em cascata lançamentos de ajustes,
única e exclusivamente por causa da falta de controle interno do próprio cliente e no final o
demonstrativo contábil apurado não será digno de fé pública, não será um demonstrativo contábil
qualitativo e nenhum benefício poderá se aproveitar dele.
Com os avanços tecnológicos muitos escritórios já vivem em outra realidade, quando o
empresário for organizado, este até pode auxiliar na escrituração contábil enviando ao contabilista
planilhas em Excel e ou relatórios financeiros com descrições, datas de pagamentos e
recebimentos e valores das operações, esses arquivos digitais podem ser aproveitados em vários
sistemas de contabilidade e já integrados em sua escrituração, dessa forma, existem benefícios
para os clientes que possuem melhores controles internos, como, agilidade na elaboração dos
demonstrativos contábeis e até mesmo descontos na prestação de Serviçoscontábeis, logo que,
quando o cliente já oferece a escrituração financeira pronta, se ganha tempo de trabalho e isso
pode ser recompensado com descontos nos valores contratados. Converse com seu contador,
veja se o sistema dele oferece essa possibilidade.
Às vezes pela falta de comunicação o contabilista nem sabe mas esta tendo retrabalho sem
necessidade, hoje eu já trabalho com métodos de extração de dados onde informações de
relatórios até mesmo em pdf podem ser aproveitadas e integradas na escrituração contábil,

também converto lançamentos de um sistema contábil para outro, elimino o retrabalho de muitos
escritórios de contabilidade e aplico um sistema de controle interno para gerenciamento do próprio
empresário, de forma que, este poderá tomar decisões sem precisar dos demonstrativos
totalmente completos, terá uma visão parcial e agilizará para o seu contador, tudo isso sem a
necessidade de Investimento em softwares caros como ERP´s, claro que já existem soluções bem
melhores, porém são muito caras para o microempresário, eu consigo oferecer soluções muito
eficientes a preços acessíveis, se for o caso, me consulte.
Com o próprio cliente elaborando seus relatórios financeiros para seu controle interno e estes
arquivos sendo aproveitados na escrituração contábil, além da velocidade na apuração, o
empresário poderá dispor de demonstrativos qualitativos e com fé pública, podendo obter de todos
os benefícios disponibilizados pela sociedade, é como uma recompensa pelo bom controle
interno.
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