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GOVERNANÇA É

Fonte: IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa)



/PILARES DA GOVERNANÇA

01.
TRANSPARÊNCI
A

02.
EQUIDAD
E

03.
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 
(ACCOUNTABILITY) 

04.
RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA

Fonte: IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa)



CONSIDERAÇÕES 

INICIAIS.
Síntese do Conceito

Preservar e Otimizar o valor da organização;

Acesso a recursos financeiros; 

Contribuição para 

longevidade/perenidade/continuidade; 

Relação de harmonia com órgãos da Entidade 

– Interna e Externa.



     CONSIDERAÇÕES INICIAIS.



COMPLIANCE  É



Quando aplicar política de 
“Compliance”?
 Em todo processo de uma entidade, seja pública  
   ou privada,  no caso em organizações contábeis 
também;

Estabelecer politicas de procedimentos de 
conformidades em aderências as regras da 
legislação e melhores práticas de gestão;

 Atitudes certas nas tomadas de decisões;

Nas atividades do dia-a-dia e incentivar adoção nos 
clientes priorizando atendimentos as leis e 
regulamentos. 

GOVERNANÇA  E “COMPLIANCE” 
NAS ORGANIZAÇÕES 

CONTÁBEIS



GOVERNANÇA  E 
“COMPLIANCE” NAS 
ORGANIZAÇÕES 

CONTÁBEIS



CONTRIBUIÇÃO  DA 
GOVERNANÇA E  
“COMPLIANCE” NA GESTÃO 
DA ORGANIZAÇÃO 
CONTÁBIL. 



Estruturar plano de atendimento aos pilares 
da governança e fundamentos do “compliance”;

Adoção de planejamento estratégico baseado 
nas pessoas para no mínimo 5 anos;

Adoção de encontros mensais de um Conselho 
Consultivo com membros externos;

Criar regras claras e objetivas na forma de 
prestação de contas dos resultados da 
entidade;

CONTRIBUIÇÃO  DA GOVERNANÇA E  
“COMPLIANCE” NA GESTÃO DA 
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL. 



Elaboração de um “Acordo”  formal entre 
sócios;

Estabelecer regras de convivência entre os 
sócios/ familiares (participação na organização por 
mérito, não por herança);

Valorizar  os talentos identificados como 
potenciais seguidores da perpetuação dos negócios;

CONTRIBUIÇÃO  DA GOVERNANÇA E  
“COMPLIANCE” NA GESTÃO DA 
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL. 



 Modelo de adoção do compartilhamento de 
participação societária  “aos melhores” 
( assegurar continuidade);

 Plano para treinamento e educação 
continuada para todos;

 Incentivar o desenvolvimento de lideranças e 
não promoções a cargos de gestão  por tempo de casa 
(evitar conflitos)

 Adoção de processo de avaliações técnicas  
constantes;

 Desenvolver plano de carreiras com propósitos 
bem definidos;

CONTRIBUIÇÃO  DA GOVERNANÇA E  
“COMPLIANCE” NA GESTÃO DA 
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL. 



 Seguir  o plano orçamentário com comparações 
mensais do orçado x realizado;

 Reduzir o risco de encerramento das atividades com 
a sua aposentadoria;

 Regra de ouro – sempre falar bem  e 
defender a  profissão;

 Participar ativamente de trabalhos voluntários;

CONTRIBUIÇÃO  DA GOVERNANÇA E  
“COMPLIANCE” NA GESTÃO DA 
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL. 



 Desenvolver e Incentivar boas práticas de 
“ESG”;

 Ser exemplo na condução dos resultados/ com 
reinvestimentos;

 Ser exemplo para os demais profissionais 
compartilhando conhecimentos ( gera 
admiração);

 Não confundir herança com sucessão nos 
negócios;

CONTRIBUIÇÃO  DA GOVERNANÇA E  
“COMPLIANCE” NA GESTÃO DA 
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL. 



Preparar um excelente plano de sucessão das 
atividades;

Incentivo e respeito ao nosso o código de ética;

Mapeamento de riscos das operações, visando 
a redução de exposições ;

Desenvolver política aceitação/Retenção de 
clientes. 

CONTRIBUIÇÃO  DA GOVERNANÇA E  
“COMPLIANCE” NA GESTÃO DA 
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL. 



CONTRIBUIÇÃO  DA 
GOVERNANÇA E  
“COMPLIANCE” NA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS/PRODUTOS. 



CONTRIBUIÇÃO  DA GOVERNANÇA E  
“COMPLIANCE” NA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS/PRODUTOS. 

Pesquisa de satisfação no atendimento e 
proatividade;

Política de empatia com zelo para questões 
éticas;

Novos conhecimentos para agregar valor aos 
serviços;

Política de valores dos fundadores para todos os 
colaboradores no momento da prestação do serviço;



CONTRIBUIÇÃO  DA GOVERNANÇA E  
“COMPLIANCE” NA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS/PRODUTOS. 

Cultura dos fundadores é fundamental para marcar sua 
credibilidade junto aos clientes;

Jamais aceitar oportunidades que 
comprometam sua independência conforme previsto no 
código de ética;

Evolução das forças de comunicação digital – 
redes sociais;

Marketing da organização está no estado da 
arte?

Como está seu marketing pessoal?



 Participações em entidades Voluntárias?

 Contribuições para a sociedade?

 Estamos cuidando de pessoas de forma geral e que 
estão em atendimento direto aos clientes?

 Quando foi apresentado um novo produto aos clientes?

 Qual foi a última visita ao cliente para tomar um café?

 Qual foi o último evento corporativo para clientes?

 E como anda sua rede de contatos, está renovada?

CONTRIBUIÇÃO  DA GOVERNANÇA E  
“COMPLIANCE” NA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS/PRODUTOS. 



 Qual a última atividade “Bônus” que foi realizada para o 
cliente?

 As entregas são somente balancetes e guias para 
pagar?

 Você faz análises e apresentações mensais do 
resultados, indicadores e avaliações ?

 Você participa ativamente nas comemorações do “ dia do 
empresário contábil – 12 de janeiro “ valorizando suas 
atividades junto aos clientes? 

CONTRIBUIÇÃO  DA GOVERNANÇA E  
“COMPLIANCE” NA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS/PRODUTOS. 



VANTAGENS NA ADOÇÃO DA 
GOVERNANÇA 

  Preservação e otimização de valor - 
(implementação de boas práticas de Governança 
Corporativa, como beneficio a  longevidade da 
empresa)

 Melhoria na gestão -  (qualidade na decisões em 
linha com o nível de comprometimento  dos 
colaboradores )

 Acesso a recursos financeiros e não 
financeiros -  (transparência nas informações da 
empresa aos usuários e interessados, colaboradores, 
fornecedores, clientes, investidores, etc.)

Fonte : IBGC 



 Longevidade e sustentabilidade – (boa 
governança, permite reflexões sobre ciclo de crescimento, 
maturidade e reorientação das atividades, com visão 
estratégica de longo prazo )

 Administração de conflitos de interesse de 
forma mais objetiva –  (necessidade de monitorar 
eventuais conflitos de sócios, sucessão, com definição de 
regras claras protegendo a organização)

 Avaliação permanente de propósitos -   
(Implementação de ações de governança, de valores, 
princípios e proposito da organização)

Fonte : IBGC 

VANTAGENS NA ADOÇÃO DA 
GOVERNANÇA 



Vantagens na implementação de 
Governança e “Compliance” nas 
organizações contábeis:

Diminuição Falhas/Fraudes;

 Aumento da Transparência;

 Eficiência dos Controles Internos;

 Consolidação da Reputação;

 Descentralização da Gestão;



Vantagens na implementação de 
Governança e “Compliance” nas 
organizações contábeis:

Melhor relação entre os sócios ;

Possibilidade de Investidores capitalistas;

Valorização de Talentos;

 Redução de Conflitos entre pessoas;

 Segurança na Gestão e Estratégias/Planos;

 Tranquilidade para Tomada de Decisões.



Zelar pela:

Viabilidade econômica/Financeira;

 Recursos Humanos/ Social;

Boas práticas de gestão financeira e 
operacional

Ambiental/Segurança;

Perpetuidade dos negócios;

Primazia do protagonismo na adoção da 
Governança e “compliance” em sua organização. 



TESTE DE ADERÊNCIA ÀS BOAS 
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

1.Consigo férias de um mês-(sonho de todo 
contador);

2.Consigo férias de uma semana – ( Viável)

3.Só aos finais de semana e feriadões;

4. Não consigo sair do escritório.



TESTE DE ADERÊNCIA ÀS BOAS 
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

1.Consigo tirar férias de um mês-(sonho de todo contador);

2.Consigo tirar férias de uma semana – ( Viável)

3.Só aos finais de semana e feriadões;

4. Não consigo sair do escritório.

Avaliação:Avaliação:

1)Processo de Governança/Compliance maduro 
assegurando Sucessão e Continuidade;

2)Processo de Governança Compliance em 
andamento;

3)Você deve começar a pensar no assunto;

4) Perigo! Dependência total de você – riscos de 
continuidade.





MEU DESEJO:



OBRIGADO!

SÉRGIO L.
FIORAVANTI
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