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Caros Clientes e Leitores,

Tendo em vista o novo cenário organizacional, onde está em ênfase a importância 
da governança corporativa, gostaríamos de apresenta-los de forma objetiva o quão 
importante é o papel da auditoria interna e externa e da alta administração nesse 
contexto, como principal ferramenta da informação.

Governança Coorporativa - Uma Visão 
Prática dos Conceitos Básicos

Governança Corporativa, o papel da alta administração, a auditoria interna 
e externa em conceitos e práticas básicas. 

O objetivo é apresentar o conceito e a relevância, em linhas gerais, do papel da 
Governança Corporativa no contexto atual das empresas/cooperativas, bem como 
a importância desta prática como ferramenta de informação para os sócios-
administradores. Principalmente, por não ser mais novidade que no cenário 
corporativo brasileiro, alguns executivos buscam o caminho da fraude e da 
ilegalidade para atingir seus objetivos, onde por vezes, manipulam resultados para 
pagar menos impostos, burlam normas e procedimentos, infringindo as leis, sem 
medir consequências, tornando assim o mercado financeiro frágil perante os olhos 
dos investidores e da sociedade.

A Governança Corporativa nada mais é que um sistema que 
envolve proprietários/associados, conselho de administração, diretoria e órgãos de 
controle que aplicam princípios e mecanismos no dia a dia com objetivos de unir 
interesses com a finalidade de aumentar o valor da organização, bem como 
transparecer seriedade, maior transparência agregando valor de mercado e 
assegurando a sua existência no futuro.

Podemos assegurar que, num contexto abrangente, a governança corporativa 
prima pela redução de riscos internos e externos, visando o gerenciamento de 
interesses pelo bem comum dos administradores e, sobretudo, dos investidores. 
Inclusive, o autor Roso afirma que:

“Um conjunto de mecanismos de governança corporativa é composto por conselho de 
administração, conselho fiscal, auditoria externa, programas de incentivos, monitoramento, 



mercado de gestores, mercado de membros de conselho de administração e conselho fiscal, 
mercado de controle de empresas e ativismo dos investidores institucionais”. Roso (2003, apud 

SLUMSKI,2008,p.18)

Ele apresenta estes mecanismos divididos em internos e externos. Como órgãos 
internos destacam: o conselho de administração, auditoria interna e o comitê de 
auditoria e, como órgãos externos: a governança corporativa, a auditoria externa e 
o conselho fiscal. Também, salientamos a publicação do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC, 2009) onde diz que:

“A governança corporativa apresenta quatro princípios básicos e definidos pela Transparência, 

Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa.”

(assim como estão inseridos e são essenciais no trabalho da auditoria interna e 
externa).

Diante dos conceitos apresentados, gostaríamos de salientar o quão importante é 
o trabalho da auditoria interna e externa como principal ferramenta da informação,
a qual deverá promover estratégias para o bom andamento dos controles da
empresa/cooperativa. Este processo deve ser implementado com o envolvimento
da administração,  Diretoria, gerentes e funcionários, com a finalidade de prover
razoável garantia quanto à realização dos objetivos específicos do ambiente
corporativo, nas seguintes categorias: observar o alinhamento das ações ao
direcionamento estratégico; conceder efetividade e eficiência às operações; obter
confiabilidade no processo de comunicação, especialmente por meio das
demonstrações contábeis; e assegurar a conformidade com as leis e os
regulamentos.

A Diretoria e o Conselho de Administração devem deliberar as devidas 
implementações dos controles internos, pelo fato de que é de ambos a 
responsabilidade de estabelecer o Plano de Organização. Esse plano define o 
desenho organizacional da empresa (organograma), estabelece as 
responsabilidades básicas de cada unidade (atribuições funcionais) e aloca os 
recursos necessários para a adequada gestão dessas atribuições, representados 
por pessoas qualificadas, recursos materiais e sistemas de tecnologia de 
informação (TI).

Nesse processo, cabe ao Conselho de Administração: definir as diretrizes 
estratégicas e algumas diretrizes específicas, geralmente ligadas à otimização do 
processo de supervisão; e à Diretoria Executiva:  implementar as ações diretas 
necessárias para o cumprimento dessas diretrizes.

Com relação aos instrumentos e mecanismos de governança corporativa e ao 
ambiente de controle, devem ser avaliadas questões importantes como: a 
responsabilidade da administração na definição dos limites éticos que balizam a 
atuação da empresa; os papéis do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva para a manutenção de um ambiente de controle robusto e para a difusão 
de uma forte cultura de gerenciamento de riscos; o nível de segregação entre as 
funções do Conselho de Administração e as da Diretoria Executiva na definição e 
implementação dos controles internos; a verificação do alinhamento da atuação da 
Diretoria Executiva às diretrizes estratégicas estabelecidas pelo Conselho de 
Administração, principalmente no que se refere à supervisão da gestão de risco e à 
aderência dessa gestão ao nível de propensão ao risco previamente estabelecido; e 
o papel da auditoria interna no ambiente de controle.

Diante das evidências expostas, concluímos a existência de uma forte inter-relação 
entre bons padrões de governança corporativa e uma boa capacitação no 



gerenciamento de riscos através do trabalho exercido pela auditoria interna com 
base na existência de controles internos adequados. Sua ausência compromete as 
boas práticas de governança corporativa em dois pilares básicos: o processo de 
prestação de contas da gerência para a diretoria e proprietários/cooperados, 
depende da comprovação explícita de que as diretrizes estratégicas traçadas estão 
sendo seguidas, sendo essas diretrizes mais efetivas quando forem baseadas no 
gerenciamento dos riscos envolvidos nas atividades desenvolvidas pela 
empresa/cooperativa; e o grau de transparência depende do fornecimento de 
informações relevantes para os interessados: Diretoria, Conselho de Administração 
e Conselho Fiscal, entendendo-se por informação relevante aquela que seja 
pertinente, tempestiva e que permita o efetivo acompanhamento da gestão dos 
administradores.

Auditoria Interna e Externa como ferramenta da informação fundamental 
para a Governança Corporativa   

Destacamos aqui, de forma sucinta, o papel da auditoria interna e externa no 
contexto da Governança Corporativa.

A auditoria interna é fundamental para o auxílio dos Diretores e Conselhos, 
desempenhando o seu trabalho nos processos de monitoramento, avaliação, 
exame, comunicação e recomendações de melhorias. O plano de atividade dos 
projetos da auditoria interna, devem ser formulados sobre avaliação de riscos e 
baseados no resultado dessa avaliação.  A auditoria interna deve analisar quanto à 
adequação e eficácia dos controles compreendidos na governança da entidade, nas 
operações e sistema de informações visando também, apresentar estratégias para 
mitigar riscos.

A auditoria externa tem como principal contribuição a transparência sob o enfoque 
de Governança através dos trabalhos desenvolvidos de forma independente, 
baseados na legislação vigente, normas regulamentares, pronunciamentos e 
normas contábeis, bem como normas de auditoria. O trabalho da auditoria externa 
visa validar a veracidade das demonstrações contábeis, identificar possíveis 
impactos na organização, avaliação da gestão sobre os controles internos, 
identificar riscos e sobre todos os aspectos relevantes comunicar de forma 
tempestiva recomendações para ações corretivas.

Por fim, com base nas breves informações aqui apresentadas convidamos a todos 
para fazerem uma reflexão quanto a importância de uma gestão arrojada, para se 
adequar às exigências impostas pelo cenário corporativo, bem como apresentar 
condições socioeconômicas para competir no mercado em que atua.  
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