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A Contabilidade tem a sua aplicação destinada a diversos fins. Porém, nesta edição da RBC, trazemos à reflexão o papel da Ciência Contábil enquanto
fonte de dados capaz de gerar informações de alta
qualidade para suporte às decisões gerenciais e como
instrumento de controle, seja nas empresas privadas ou no âmbito da administração pública.
De forma ampla, quando falamos em controle, referimo-nos a uma vasta gama de ferramentas e de sistemas relacionados aos Controles Interno, Externo e, mais
recentemente, Social, visando garantir a integridade e
a transparência das informações, a aplicação das boas
práticas de governança e a sustentabilidade das empresas e organizações públicas.
Com a finalidade de apoiar e incentivar todas as
formas de controle, em atitude proativa frente à crise moral e ética que assola o nosso país, nos últimos anos, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
ao lado da Academia Brasileira de Ciências Contábeis
(Abracicon) e da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), buscou a parceria do Conselho Nacional de
Controle Interno (Conaci) para a realização do projeto
“Abraçando o Controle Social”. Agora, estamos juntos  com as  entidades que reúnem profissionais dos
órgãos de controle Interno, com a finalidade de chegar mais perto da sociedade para, nas cidades do Brasil afora, difundirmos o Controle Social e sermos agentes de transformação da realidade atual.   
Como bem explicou, na entrevista que temos a
honra de apresentar nesta edição da RBC, o nosso colega e presidente do Conaci, Álvaro Panizza Salomon
Abi Fakredin, no Controle Social, “o cidadão, individualmente ou reunido em associações civis, é instado a
exercer sua cidadania, atuando no acompanhamento,
tanto no planejamento e na gestão quanto no contro-
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le das políticas públicas. É a participação do cidadão
na gestão pública um mecanismo a mais de prevenção
do mau uso e do desvio de recursos públicos, agindo
em complemento aos controles dos órgãos criados em
lei para esse fim”.
Além de convidar a todos para a leitura da esclarecedora e instrutiva entrevista de Álvaro Fakredin,
queremos também chamar os profissionais da contabilidade para se engajarem nas iniciativas do projeto “Abraçando o Controle Social”. Nos sites do CFC
(www.cfc.org.br) e da Abracicon (www.abracicon.org.
br), há mais informações sobre a realização de seminários regionais, os quais trazem importante programação sobre as formas de controle e, em especial, sobre
como exercer o Controle Social.  
Não há outra saída para o Brasil que não passe pelo
fortalecimento de todos os instrumentos de controle. Vamos juntos, portanto, tentar mudar a história.
Boa leitura!
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