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RESUMO

A compliance como segmento é uma área recente no Brasil, tendo a
palavra sido inserida no vocabulário brasileiro a partir da implementação
da Lei Anticorrupção nº 12.846/13. Compliance é advinda da palavra em
inglês comply, que significa cumprir, estar em conformidade. Na área
contábil, a conformidade está diretamente ligada à auditoria, uma vez
que os controles internos precisam estar alinhados com a lei. O
empreendimento que anda em conformidade e possui planejamento
previne riscos contábeis. Portanto, ter um profissional especializado que
esteja a par da burocracia e das tomadas de decisão, torna-se
fundamental para empresas que buscam alinhamento de informações. No
Brasil, ainda são poucas empresas de compliance empresarial. O
Compliance Contábil tem por objetivo detectar e corrigir falhas, além de
identificar inconsistências nos controles internos das empresas. Esta
forma de trabalho pode ser uma importante ferramenta de mitigação de
inconformidades no ambiente corporativo. O contador pode assumir um
papel essencial neste tipo de segmento, pois, uma vez especializado, fica
à par das necessidades e particularidades de qualquer corporação. A
metodologia utilizada é a explicativa e documental, baseada em pesquisa
bibliográfica, a fim de demonstrar que Compliance Contábil é uma área
promissora e ainda pouco explorada. Portanto, esse artigo objetiva
esclarecer como a compliance pode ser uma área inovadora para que um
contador possa empreender. Como resultado, foi possível afirmar que o
Compliance Contábil, juntamente com a Auditoria, são fundamentais para
o sucesso de qualquer empreendimento. Além disso, pode-se perceber
que por ser uma área pouco explorada, a área de conformidade contábil
necessita de profissionais contábeis com conhecimentos técnicos
suficientes para investirem neste tipo de empreendimento.
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