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Caros Clientes e Leitores,

Nesta edição, abordaremos o tema Governança Coorporativa sob a ótica da contribuição
que a Auditoria Interna pode oferecer, mas para isso é importante reconhecer os benefícios
que o trabalho da Auditoria, em parceria com os Gestores e Administradores, trará à
organização. 

PAPEL DA AUDITORIA INTERNA NA
GOVERNANÇA

A governança corporativa aborda tanto o ambiente interno como o externo, já que se trata de
um sistema que visa assegurar aos sócios a gestão da organização de forma estratégica e
posicionada diante ao mercado, onde o mais relevante é garantir a equidade, a transparência
e a responsabilidade pelos resultados.

O The IIA (The Insitute of Internal Auditors), acredita que a auditoria interna possua um papel
vital na governança, isso porque a mesma presta e oferece conhecimentos para o
monitoramento e avaliação de situações e ainda, na implantação ou manutenção de riscos.
Logo a atuação da auditoria interna funcionará como um provocador de mudanças e melhorias



dentro da organização, e deverá estar devidamente posicionada para prestar um serviço de
qualidade. Com isto, entendemos que ter no seu escopo de trabalho, o propósito de melhorar
os processos de governança corporativa, tornará muito mais atrativo e eficiente, a gestão da
organização. Esse trabalho terá o intuito de fortalecer e apoiar a gestão por meio de auditorias
cujos pilares serão os gerenciamentos dos riscos e controles que darão suporte para os
administradores avaliarem o ambiente interno e externo, o que valoriza e permite oferecer uma
melhor percepção da própria empresa, identificar as tendências do mercado, para se
posicionar de forma mais competitiva e se propor a novos desafios.

No Brasil, após diversos acontecimentos em virtude da SOX (Lei Sarbanes Oxley – 2002), se
experimentou uma significativa evolução na governança corporativa, passando pelas
instituições financeiras reguladas pelo Bacen e, também, pelas que são de competência
regulatória da CVM. No atual cenário, as empresas familiares e demais grupos vêm
trabalhando para promover a melhora da governança, afim de aumentar a credibilidade frente
investidores, financiadores, clientes e demais partes interessadas. Com isso, em meados de
2011 a CMV posicionou-se com relação a criação do “COMITÊ DE AUDITORIA”, para que
sirva como chave de comunicação entre o conselho de administração e auditoria
independente, assim como os stakeholders.

O comitê de auditoria possui como responsabilidade: monitorar a integridade das
demonstrações contábeis e financeiras da empresa, bem como a sua divulgação e,
logicamente, o sistema de controles internos. Há também responsabilidades atreladas ao
mesmo, como por exemplo: monitoramento da auditoria interna, o processo da auditoria
externa, o acompanhamento de canais de ouvidoria, processos envolvendo a área de gestão
de riscos, controles e compliance, entre outras questões que possam interferir na integridade
das demonstrações. De acordo com o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Coorporativa),
é necessário que ao menos um integrante possua experiência na área contábil e/ou de
auditoria.

O tema “comitê de auditoria" no contexto das cooperativas pode parecer algo inaplicável,
entretanto, pode se constituir em um importante recurso a ser utilizado para ampliar as bases
de desenvolvimento da governança, assegurando que o resultado da atuação das auditorias
externa e interna seja satisfatório e, também, provoque um efeito altamente positivo em
termos de credibilidade do ambiente de controles e das demonstrações contábeis.

Para a auditoria interna inserir no seu planejamento o objetivo da governança corporativa é
preciso ter presente três ferramentas(*) importantes na gestão do negócio, que são:

1. Gestão de risco
2. Controles internos
3. Compliance

(*) Ferramentas essas já divulgadas, anteriormente, nas edições: 07 – 08 – 11 e 13 ano/2018.

O Instituto de Auditores Internos do Brasil caminhou nessa direção quando em 2013 elaborou
uma cartilha conhecida como “As Três Linhas de Defesa”, cujas definições citadas pelo
Instituto são por nós traduzidas da seguinte forma:

Linha de defesa 1 – está diretamente ligada à gestão de riscos e define que cada área de
negócio é responsável por identificar, mensurar, avaliar e mitigar os mesmos, inerentes ao
negócio. Estabelece também uma ligação entre identificar e analisar os riscos operacionais
para se responsabilizar pelas práticas de prevenção e controle e implementação de melhorias.

Linha de defesa 2 – nessa etapa o intuito é de gerenciar os riscos que já foram identificados
por meio de um trabalho de avaliação quanto à conformidade ou não conformidade dos
controles que foram adotados. Nessa linha de defesa é importante estabelecer metas de
melhorias para o aprimoramento dos controles e manter um sistema de avaliação constante.



Linha de defesa 3 – Esse é o item principal que abrange nosso boletim, pois essa linha de
defesa é representada pela atuação da auditoria interna, que tem a responsabilidade de
revisar, de forma minuciosa, eficiente e sistemática TODAS as atividades descritas nas linhas
de defesa anteriormente citadas. O intuito da auditoria interna é acompanhar e se certificar de
que o gerenciamento de riscos é realizado de forma satisfatória e, além disso, aplicar uma
visão crítica a fim de listar outros riscos importantes que não foram identificados pelas áreas
de negócio.

Salientamos que assumir um posicionamento de adotar a prática de governança é um ato que
fica sob a responsabilidade da administração em se permitir uma postura transparente,
compartilhando as tomadas de decisões como forma de gerir melhor os riscos e também as
oportunidades.

As possíveis consequências da ausência de sistemas de governança, de acordo com o IBGC
são de fraudes, erros estratégicos e abusos de poder.

Sobre o desafio de trabalhar essas questões de forma conjunta, permanente e consistente, em
um processo de melhoria contínua utilizando como “ferramenta principal” a própria auditoria
interna, não há dúvidas de que agregará valor para a entidade. O que irá contribuir para a
perenidade da mesma, haja vista que diversos processos de mitigação e/ou eliminação de
riscos podem ser iniciados, desde a criação/acompanhamento de políticas de procedimento e
de ética, até mesmo processos relacionados aos controles.

Atualmente, nas cooperativas há uma disparidade entre o nível de complexidade que a
mesma possui e a simplicidade que lidam com o assunto gerenciamento de risco. Por fim,
cabe à administração assumir o desafio de adotar como prática na organização a governança
corporativa, e essa escolha demonstrará o nível de maturidade, solidez e transparência que a
empresa pretende demonstrar aos seus cooperados e como deseja ser vista no mercado.
Para isso é importante que a organização utilize o serviço da auditoria interna que representa
um recurso fundamental e indispensável para o sistema de governança corporativa.
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