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MELHORES PRATICAS DE 

GOVERNANÇA

"Governança Corporativa é o sistema pelo qual as

sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo

os relacionamentos entre Acionistas/Cotistas,

Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria

Independente e Conselho Fiscal. As boas práticas de

governança corporativa têm a finalidade de aumentar

o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e 

contribuir para a sua perenidade.” 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS BÁSICOS

O objetivo central deste Código é indicar caminhos

para todos os tipos de sociedades – por ações de

capital aberto ou fechado, limitadas ou civis –

visando a:

 Aumentar o valor da sociedade 

 Melhorar seu desempenho 

 Facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos1 

 Contribuir para sua perenidade



GOVERNANÇA CORPORATIVA

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

 Transparência (disclosure)

 Eqüidade (fairness)

 Prestação de Contas (accountability)

 Cumprimento das Leis (compliance)

 Ética



Governança Corporativa

AGENTES FIDUCIÁRIOS

PROPRIETÁRIOS

DIRETORIA EXECUTIVA

Comitê de 
Auditoria

Outros

Conselhos ou Comitês

Conselho de
Administração

Acionistas

Administração das Linhas de 
Negócios

Administração das Unidades de Negócios

Controles

Internos

Código de

Conduta

e Ética

Políticas

e

Procedimentos

Gerenciamento

de Risco

Governo e 

Órgãos 

Normativos

Comunidade de 

Investimento

Ambiente 

de Negócios

Comunidade 

Financeira



GOVERNANÇA CORPORATIVA  

Conceitos básicos

 Assegurar que o planejamento estratégico seja 

adequado.

 Checar a adequação da equipe de direção aos 

objetivos de médio e longo prazo.

 Verificar se a estrutura de capital é saudável.

 Contribuir para a criação ou para o aprimoramento 

de um ambiente de controle e de gerenciamento de 

riscos.



Governança



Importância da Governança 

Corporativa

ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA É UMA VANTAGEM COMPETITIVA

 Assegura aos investidores e partes interessadas mais informações e proteção 
de seus interesses;

 Melhora o desempenho e valor patrimonial;

 Facilita acesso a capital a um custo menor;

 Protege contra abusos de poder (do acionista controlador sobre minoritários, 
da diretoria sobre acionistas,  dos administradores contra acionistas e 
terceiros);

O  mercado está se tornando cada vez mais seletivo. A não adoção significará 

num futuro próximo a exclusão da empresa das oportunidades de captação de 

recursos.



Auditoria interna – Atendendo a evolução 

dos negócios.

AI deve enfatizar e colocar o foco do trabalho nas
operações e nas estratégias. Análises Financeiras
continuam importantes, principalmente à luz dos grandes
problemas contábeis ocorridos nos EUA, mas somente se
tais problemas se relacionam com tomada de decisões
futuras. É aqui que o trabalho de AI agrega valor. Portanto,
AI deve estar envolvido no planejamento organizacional e
nas definições das estratégias. AI deve determinar como
identificar os mais significativos riscos de negócios e
exposições, bem como identificar oportunidades que

possam se perder.



Auditoria interna – Atendendo a evolução 

dos negócios.

Dependendo do modelo organizacional, cada vez mais AI
passa a fazer parte do processo de gerenciamento de
riscos. As Empresas que estão objetivando liderar seu
segmento e estão aderindo as boas práticas de
administração, implementando Governança Corporativa e
criando a função de CRO ou mesmo Gerente de Riscos,
estas Empresas já estão implementando metodologias de
análise e medição dos riscos para os trabalhos de

A u d i t o r i a I n t e r n a .



Componentes Chaves têm que ser Integrados:

Política e 

Estratégia 

de  

Negócios

Processos de 

Gerenciamento 

de Negócio e 

Riscos

Pessoas Relatórios 

Gerenciais
Metodologias

Dados e 

Sistemas

Risco se os Componentes forem Deficientes:

O Processo 

não suporta a 

Estratégia

As Pessoas não 

estão treinadas, 

suficientemente, 

para 

desenvolver o 

Processo

Os Relatórios 

não fornecem 

informações 

eficazes para o 

Gerenciamento

As 

Metodologias 

não são 

adequadas 

para a Análise 

de 

Informações

As 

Informações 

não estão 

disponíveis 

para Análise e 

Relatório



Capacitação de Melhoria 

Contínua no 

Gerenciamento de Riscos Sugestões

para

Tomada de

Decisões

Analisar os Riscos do Negócio, 

demonstrando os impactos 

financeiros sobre fatos concretos 

e produzindo recomendações  

implementáveis

•  Identificar  - Fonte •  Medir

Desenvolver as Estratégias 

de Gerenciamento de Risco 

do Negócio

- Evitar - Reduzir - Reter -

Explorar - Transferir

Monitorar os 

Desempenhos de 

Gerenciamento de 

Riscos

Desenhar/Implementar 

Capacitação de 

Gerenciamento de 

Riscos

Estabelecer o Processo de 

Gerenciamento de Riscos dos 

Negócios

• Metas e Objetivos

• Linguagem Comum

• Estrutura de Monitoração



ORIGEM

• Os riscos são gerados por fatores externos? Quais são?

• Existem riscos direcionados por fatores internos? Em quais 
processos?

MEDIDAS

• Qual a materialidade de nossos riscos? Qual é o impacto sobre 
o capital, ganhos, fluxo de caixa, e outros principais indicadores 
de desempenho?

• Como os negócios futuros podem elevar os riscos atuais?

IDENTIFICAR

• O que está acontecendo no ambiente?

• Está o nosso modelo de negócio efetivamente trabalhando para 

criar valor?

• O que nós estamos tentando fazer?

• Nós podemos fazer melhor, mais rápido e com custo menor? O 

que acontecerá se não fizermos?

• Algo pode dar errado? E se der errado, como iremos saber?

• Para os riscos encontrados, quais desejamos manter?

• Existem alguns riscos indesejáveis que não podemos aceitar?



EVITAR

RETER

REDUZIR

• Dispersar • Controlar

TRANSFERIR

EXPLORAR

•Negar

•Proibir

•Parar

•Focar

•Filtrar

•Eliminar

•Compensar

•Programar

•Aceitar

•Rever Preços

•Auto-seguro

•Segurar

•Ressegurar

•Hedgiar

•Indenizar

•Securitizar

•Partilhar

•Terceirizar

•Alocar

•Diversificar

•Expandir

•Criar

•Redesenhar

•Reorganizar

•Precificar

•Arbitrar

•Renegociar

•Influenciar



Nossos Riscos

têm mudado?

Nossas Estratégias são as 

melhores?

Estamos melhorando 

consistentemente?

Nossa supervisão é eficaz?

Estamos alcançando  

nossas Metas e 

Objetivos?

Temos uma Estrutura de 

Monitoração adequada?

Nossos Gestores estão 

executando as Estratégias?

Nossos Controles e 

Análises de Riscos são 

eficazes?

Como 

sabemos?





Departamento

Solicitante
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Informática
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s
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Fornecedor Jurídico
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Sim

Não
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do INPI?

Sim

Não

Jurídico
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1
Operações 

Financeiras

Aprova?

Será 

Financiado

?

Sim

Não

Financiado ou 

pagamento a vista

Área de 

Suprimentos

Consulta taxa 

de custo de 

oportunidade

Operações 

Financeiras

Banco 

Financiador

Analisa 

Documento

s

Doctos

Ok?

Sim

Não

É 

Financiado

?

Sim

Não FIM

Qdo  vencimento  

Contrato 

Financiamento
FIM
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Objetivos da Administração:

Aumentar a base de clientes, lançando um novo

produto aumentando também o EBITDA.

• Crescimento dos Resultados

• Maximizar criação de valores

• Motivando e retendo talentos

• Desenvolvimento de Novos Produtos
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PROBABILIDADEDE OCORRÊNCIA

RESUMO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS

IM
P

A
C

T
O

1.   Não existe Processo para suportar a Estratégia   (3.3)

2.   Estudo de Continuidade de Fornecimento  (3.2)

3.   Por inadimplência, expor acionistas  (3.1)

4.   Procedimento de Compras não foram  respeitados  (3.1)

5.   Por atraso e inadimplência, desgaste com fornecedores  (2.3)

6.   Gestores não procuram orientação   (2.3)

7.   Risco Econômico - impossibilidade de Hedge  (2.3)

8.   Contratos são assinados sem as revisões adequadas (2.2)

9.    Possibilidades de financiamentos ignoradas (2.2)

10.  Não observadas regras fundamentais de Órgãos 

Públicos  (INPI e Banco Central)  (2.2)

11. Custos adicionais (carta de crédito, pagamento antecipado) (2.2)

12. Não existe conhecimento das Áreas sobre as consequências   de inadimplência   

(1.3)

13. Treinamento inadequado/insuficiente (1.2)

14. Reputação diante dos investidores  (1.2)

2



GOVERNANÇA CORPORATIVA

E AUDITORIAS

O PROCESSO  DE ELABORAÇÃO DO  PARECER  DE 

AUDITORIA

I. Aferir as decisões de  aceitação e retenção do cliente.

II. Entender o cliente

III. Obter evidência a respeito de controles e determinar o  

impacto ' a auditoria de demonstrações afirmações financeiras .



GOVERNANÇA CORPORATIVA

E AUDITORIAS

IV. Apurar evidências consubstanciadas sobre 

afirmações de contas  

V. Fechamento da auditoria e tomada de decisões de 

divulgação 

A prof issão de auditor ia, regulamentação e

governança corporativa , tomada de decisões,

conduta profissional e ética, responsabilidade

profissional. 



MUITAS PARTES TEM INTERESSES NA 

QUALIDADE DA GOVERNANCA 

CORPORATIVA DE UMA ORGANIZAÇÃO, 

INCLUINDO:
(DETALHAMENTO)

• acionistas.

• conselho de administração.

• comitê de auditoria, como subcomité do conselho de  

administração. 

• administração (financeira e operacional).



MUITAS PARTES TEM INTERESSES NA QUALIDADE 

DA GOVERNANCA CORPORATIVA DE UMA 

ORGANIZAÇÃO, INCLUINDO:

(DETALHAMENTO)

• organizações de autorregulação contábil, como o AICPA. 

• outras organizações autorreguladoras, como a Bolsa de 

Valores de Nova York.

• agências reguladoras, como a SEC, a Environmental 

Protection Agency, a Federal Deposit lnsurance

Corporation (FDIC) etc.

• auditores externos. 



Ilustração 2.1: Visão geral da governança corporativa
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Grupos de interesses Garantia pela auditoria



Os acionistas/proprietários exigem prestação

de contas sobre como os recursos que foram

confiados aos executivos e ao conselho de

administração têm sido utilizados.

Por exemplo, os proprietários querem

prestação de contas em aspectos tais como:

• desempenho financeiro. 

• transparência financeira — demonstrações claras e com 

divulgação plena, refletindo as características econômicas 

da empresa.



• proteção, incluindo como a empresa preserva e gere os 

recursos a ela confiados.

• qualidade de controles internos.

• composição do conselho de administração e natureza de

suas atividades, incluindo informações sobre corno os

sistemas de incentivo aos executivos estão alinhados com

os interesses dos acionistas.



RESPONSABILIDADES E 

FALHAS DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA

Os desastres financeiros da década de 1990 não foram

provocados apenas pelos contadores externos. Pelo contrário,

as falhas demonstraram quebras fundamentais na estrutura de

governança corporativa e não ficaram limitadas aos Estados

Unidos. Problemas semelhantes aconteceram em empresas

importantes na Itália, França, Índia, Japão, Reino Unido e em

outras partes do mundo. A ganância se apoderou de muitas

partes do sistema, e os mecanismos de autorregulamentação

(organizações de contadores profissionais, como o AICPA)

não foram capazes de fazer com que seus membros levassem

em conta a responsabilidade corporativa.



Em estudo da profissão de auditoria, o Conselho de

Supervisão de Companhias Abertas (Public Oversight

Board — POB) — um colegiado independente que

antecedeu o PCAOB no exame de questões profissionais

— publicou relatório citando as seguintes preocupações

com o processo de auditoria e com os métodos de

remuneração de sócios de empresas de auditoria:

• Alguns procedimentos analíticos estavam sendo 

utilizados incorretamente em lugar de testes diretos de 

saldos de contas. 

• As empresas de auditoria não estavam avaliando 

plenamente o controle interno ou aplicando 

procedimentos substantivos para lidar com deficiências de 

controle. 



• A documentação de auditoria, especialmente em 

relação ao planejamento, não atingia os padrões 

profissionais aceitáveis. 

• Os auditores estavam ignorando sinais de fraude, entre 

outros problemas. 

• Os auditores não estavam dando alertas suficientes aos 

investidores sobre empresas que poderiam não ser 

capazes de continuar operando normalmente.



Os sinais de alerta estavam lá, mas os executivos das

empresas os ignoraram, e os profissionais de auditoria

não os perceberam.

Com este pano de fundo, o Congresso resolveu elaborar a

Lei Sarbanes-Oxley e autorizou a SEC a tomar medidas

mais eficazes para policiar a governança, a divulgação

financeira e a auditoria.



Ilustração 2.3: Responsabilidades de supervisão do 

comitê de auditoria 

Supervisão pelo comitê

de auditoria

Processos de divulgação 

financeira

Funções de 

auditoria

Divulgação financeira

Controles financeiros da 

divulgação financeira

Auditores de 

regulamentação Auditores externos

Auditores internos



Ilustração 2.5: Amplitude dos padrões 

potenciais de auditoria

Demonstrações financeiras   Outras informações financeiras  Outras informações 

Companhias abertas       Outras companhias     Companhias           Outras 

norte –americanas          abertas                             Fechadas organizações

Empresas norte-americanas       Companhias de outros países

Relacionadas a  Informações    

financeiras

Domicílio da 

empresa auditada

Natureza das

organizações sobre as

quais se dá garantia 

Escopo da

informação sobre a

qual se dá garantia 

Não financeiras



Em um momento ou outro, todos nós temos visto manchetes 

semelhantes às seguintes:

“A Société Générale culpa os administradores; Supervisores 

ligados à fraude pelo operador conclui relatório interno”.

“Para intermediário de empréstimos Subprime [New Century], 

“lucro” que realmente não existia.”

Magnitude de fraude



A fraude envolve apropriações ou roubos

intencionais de fundos de uma empresa, ou a

distorção intencional de saldos de contas para

gerar a percepção de que uma instituição está

indo melhor do que na realidade. 

Definição de Fraude



Um desfalque é um tipo de fraude em que um funcionário

toma ativos de uma organização para ganho pessoal. Alguns

exemplos incluem roubos (apropriação indébita) de ativos

tais como caixa e estoques ou a manipulação de

transferências de numerário. A ACFE divide os desfalques

em (1) fraude devida a corrupção e (2) fraude devida à

apropriação indébita de ativos.

A fraude devida a corrupção ocorre quando os fraudadores

usam incorretamente a sua influência em uma transação da

empresa para produzir algum benefício para si ou outra

pessoa, contrariando seu dever para com o seu empregador .

Desfalques



A corrupção ocorre porque há:

 Conflitos de interesse em certas posições

 Situações em que o suborno pode influenciar ações

 Circunstancias em que favores ilícitos influenciam a ação

 Casos em que pode ser usada extorsão econômica

Definir os vários tipos de fraude que afetam as 

organizações.

Desfalques



 Esquemas de folha de pagamento: geralmente com a 

inclusão de funcionários fictícios na folha de pagamento.

 Esquemas de reembolso de despesas: sobrevalorização de 

pedidos de reembolso de despesas.

Adulteração de cheques: um esquema de alteração de 

cheques, por exemplo, com a mudança do beneficiário ou do 

valor a ser pago.

A maioria dessas fraudes ocorre porque a empresa possui 

controles deficientes sobre desembolsos, ou os controles 

inexistem.

Desfalques



Divulgação  Financeira Fraudulenta

A manipulação intencional de resultados financeiros

divulgados visando a distorcer a situação econômica da

empresa é denominada divulgação financeira fraudulenta.

O SAS 99 indica pelo menos três maneiras pelas quais a

divulgação financeira fraudulenta pode ocorrer:

1. Manipulação, falsificação ou alteração de registros contábeis ou 

documentos auxiliares.

2.  Distorção ou omissão de eventos, transações ou outras informações 

significativas.

3.  Aplicação incorreta intencional de princípios contábeis.



Divulgação  Financeira Fraudulenta 

A divulgação financeira fraudulenta também pode

envolver relatórios de dados financeiros que não fazem

formalmente parte das demonstrações financeiras. 

Por exemplo, as companhias petrolíferas abertas são 

obrigadas a divulgar variações de suas reservas 

comprovadas  a cada ano. 



Foco Inicial em Desfalques

Vários tipos de esquemas de desfalques foram concebidos,

mas a maioria envolvia a obtenção de acesso a caixa e o

encobrimento da apropriação indébita de caixa por meio de

vários tipos de lançamentos contábeis. Uma fraude comum

é a sobreposição, a apropriação de dinheiro pago em uma

conta a receber. 



Em 1973, foi descoberta a fraude da Equity Funding: em

consequência, o mundo financeiro mudou para sempre. A

Equity Funding tinha um conceito interessante: ele vendia

apólices de segura acopladas a investimentos em fundos

mútuos. À medida que o fundo mutuo se valorizava, ele

gerava rendimentos suficientes para pagar a apólice de

seguro. Portanto, um segurado sempre teria a apólice mais

barata do mercado.

Equity Funding: o escândalo que 

mudou a natureza da detecção de 

fraudes



Os auditores profissionais aprenderam várias lições

i mpor t an te s com o c a s o Equ i t y Fund i ng .

 Os auditores correm riscos desnecessários quando 

não auditam a empresa inteira.

 Os auditores precisam examinar as premissas

econômicas subjacentes ao crescimento de uma

empresa. Por exemplo, um fundo mútuo em um

mercado em queda não geraria os ganhos necessários

para pagar os prêmios de seguro do investidor.

Lições Aprendidas com o caso Equity

Funding



Os auditores sempre devem estar atentos a anomalias nos 

resultados do cliente, especialmente situações nas quais o 

sucesso difere significativamente do que esta sendo obtido no 

resto do setor.

Auditoria na Prática

• Os auditores devem avaliar os fatores de risco e, quando

elevados, exigir evidência mais sólida de auditoria,

inclusive procurando eles mesmos os documentos

subjacentes, em lugar de esperar um dia para que a empresa

os apresente. Os auditores devem ser céticos em relação a

desculpas incomuns do cliente para deixar de fornecer

evidências.



Auditoria na Prática

• Erros de computação não devem ser vistos como desculpa,

mas como um indício de um problema sistemático que exige

níveis elevados de ceticismo por parte do auditor.

• Clientes dominantes podem ser problemáticos. Uma 

empresa não pode ter um cliente o qual ache que não pode se 

desligar.

• Os auditores precisam saber o que motiva as ações da 

administração. Na Equity Funding, boa parte da riqueza dos 

administradores estava vinculada a ações ou opções de 

compra de ações.



Auditoria na Prática

• Os auditores não devem supor que todas as pessoas são

honestas. Na Equity Funding, muitas partes estavam

envolv idas na fraude ( ta l como na Enron) .

• Mais importante ainda, havia fatores evidentes de risco 

de fraude (discutidos mais detalhadamente adiante) que 

o auditor devia ter examinado.



O Comitê de Organizações Patrocinadoras (Coso) da

Comissão Treadway já realizou dois estudos importantes

sobre a incidência de fraude. O mais recente abrangeu as

empresas indicadas pela SEC durante a década de 1990 por

divulgação financeira fraudulenta. Esse estudo identificou

as principais características das empresas que haviam

cometido fraudes.

Essas empresas:

• Eram menores (faturamento abaixo de US$ 200 milhões) 

do que a maioria das empresas registradas na SEC.

Fraudes de divulgação financeira –

O segundo relatório do Coso  



• Tinham um conselho de administração dominado pelos

executivos da empresa.

• Não possuíam comitê de auditoria, ou, se existia, reunia-

se muito raramente (e, quando se reunia, não o fazia por 

mais de uma hora por ano).

• Sobrevalorizavam receitas e os ativos correspondentes em

mais de metade das fraudes constatadas (a maioria das

fraudes de receita envolvia o reconhecimento prematuro ou

fictício de receitas).

Fraudes de divulgação financeira -

O segundo relatório do Coso 



• Não tinham departamentos de auditoria interna.

• Praticavam as fraudes durante períodos relativamente

longos, estendendo-se por dois ou mais exercícios ficais; a

fraude média durava 24 meses.

• Tinham prejuízos, ou lucros praticamente nulos, mesmo

antes de cometer as fraudes.

Fraudes de divulgação financeira - O 

segundo relatório do Coso



• O diretor-executivo e/ou o diretor financeiro estavam 

envolvidos na fraude em 83% dos casos, reforçando assim 

a noção de que é improvável que o auditor receba 

evidência interna confiável em situações nas quais há um 

risco elevado de fraude.

Fraudes de divulgação financeira –

O segundo relatório do Coso 



 Auditoria Interna como instrumento de 

Governança Corporativa.

 Sarbanes-Oxley.

 Comitê de Auditoria – atribuições e 

características.

 Código de Ética e boas práticas de Governança.

 Controles internos visando prevenção de fraudes 

nas Empresas.

GR+AI+CE+CA= GC = SOX



The Ten Big Mistakes (Fortune) 

1 - Servidão a Wall Street

2 - Arrojado em excesso

3 - Overdose ao risco

4 - Problemas de governança

5 - Idolatrados pelo sucesso passado

6 - Estratégias de curto prazo

7 – Aquisições de negócios desconhecidos

8 - Medo a pressão da chefia

9 - Cultura interna inadequada

10 - “Death spiral”



FIM


