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Entidades discutem papel do auditor
independente
20/03/2019 às 05h00

Empresas

Por Juliana Schincariol | Do Rio

Últimas Lidas Comentadas Compartilhadas

O auditor independente tem que fazer uma reflexão sobre seu papel na
governança da contabilidade das empresas, defende o presidente da
Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), Mauro Rodrigues
da Cunha. "O auditor não pode se ater a identificar os processos, ele tem que
julgar as escolhas", afirmou, em evento realizado pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), no Rio.
O executivo citou uma ocasião em que participou das discussões sobre a
adoção da "contabilidade de hedge" em uma empresa. Consultado por
Cunha, o auditor presente na reunião respondeu que não cabia a ele opinar.
"Quando um auditor se coloca dessa maneira, ele está condenando o seu
trabalho à irrelevância", afirmou.
Cunha reiterou que a Amec já vem falando há alguns anos sobre a
consequência dos princípios do IFRS para a estrutura da profissão. Segundo
ele, há uma "grande liberdade" dada aos administradores no julgamento de
valor nas demonstrações financeiras, como o conceito de valor justo e baixa
contábil ("impairment"), por exemplo. "Isso cada vez mais demonstra a
percepção da administração sobre o valor daquela entidade e não mais uma
fotografia histórica como era no passado. Isso tem coisas boas e ruins. A
demonstração financeira acaba virando um relatório de 'sell side', é a opinião
de alguém sobre determinada companhia e não mais a fotografia
absolutamente objetiva", disse.
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Para ele, é necessária neutralidade na escolha dos parâmetros que vão
construir a demonstração. "Isso hoje não está garantido porque ainda não foi
criada de maneira consistente uma adequada governança da contabilidade.
Não está claro que haja um controle de qualidade", disse. Segundo o
presidente da Amec, o contador da companhia responde ao diretor financeiro
e não a um comitê de auditoria independente. "Ele vai prestar contas, mas
não há uma subordinação hierárquica como há na auditoria interna, onde
isso já foi feito."
"Muitas vezes o profissional da contabilidade não está blindado contra
pressões que vêm da administração para que alguns destes julgamentos
sigam no interesse de alguns objetivos de curto prazo, como questões de
mercado, de remuneração, de 'stock option', e isso com potencial de distorcer
a demonstração financeira", continuou.
O crescimento de comitês estatutários no Brasil é um excelente passo no
caminho correto, desde que tenham independência de fato, ponderou. Mas
em poucas empresas o comitê é o dono da relação com a auditoria
independente. "Em nenhuma empresa que eu conheça há uma sensação de
que o comitê de auditoria tenha um poder sobre o contador da empresa."
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Captações externas
Operações mais recentes
Tomador

Valor*

Meses Retorno**

Ultrapar

500

120

5,25%

Suzano

250

334

6,245%

Suzano

5,18%

1.000

128

CSN

400

46

7,25%

CSN

600

84

7,875%

JBS

500

81

6,72%

Veja as tabelas completas no ValorData
Fontes: Instituições financeiras e agências internacionais.
Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
lançamento do título
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