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RESUMO 

A Governança Corporativa é o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, 

regulamentos e instituições que regulam a maneira como uma empresa é dirigida, 

administrada ou controlada. Para isso, gera-se a necessidade da realização do 

planejamento contínuo e constante, a fim de atingir a eficiência e eficácia da 

governança e, consequente, sucesso das auditorias. O objetivo geral desse trabalho 

é observar e compreender como as empresas se preparam para serem auditadas. 

Alguns passos estudados para compreender isso foram pesquisar a origem da 

auditoria, atuais cenários mercadológicos, práticas de controles internos existentes, 

compreender a preparação da empresa e por fim constatar os principais erros nessas 

etapas de gestão. Para tanto, foi utilizado como método para coleta de dados a 

pesquisa bibliográfica, através do estudo levantado no referencial teórico sobre 

auditoria, governança corporativa e normas sobre o planejamento. A partir da análise 

de dados foi possível perceber a importância em planejar a longo prazo, utilizando 

adaptações a empresa aplicada ao unir variáveis importantes para realizar o resultado 

final. Enfim, por meio de todo o estudo realizado e das sugestões sobre preparação 

para o sucesso em auditoria apresentadas foi possível confirmar que o planejamento 

é essencial, tornando uma atividade rica e fundamental para a boa administração 

empresarial e os bons resultados. 

Palavras chaves: Planejamento, auditoria, governança corporativa, normas, 

legislação, planejar, preparação 
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ABSTRACT 

Corporate Governance is the set of processes, customs, policies, laws, 

regulations and institutions that regulate the way a company is managed, managed or 

controlled. In order to achieve this, it is necessary to carry out continuous and constant 

planning in order to achieve all the efficiency and effectiveness of governance and, 

consequently, the success of audits. The overall objective of this paper is to observe 

and understand how companies prepare to be audited. Some steps studied to 

understand this were to study the origin of the audit, current marketing scenarios, 

practices of existing internal controls, to understand the preparation and finally to verify 

the main mistakes in these management steps. For this, the bibliographic research had 

used as a method for collecting data, through a study based on the theoretical 

reference on auditing, corporate governance and planning norms. From the data 

analysis, it was possible to perceive the importance of planning in the long term, using 

adaptations to the applied company when joining important variables to achieve the 

final result. Finally, through all the study carried out and the suggestions on preparation 

for success in auditing presented, it was possible to confirm that planning is essential, 

making it a rich and fundamental activity for good business administration and good 

results. 

Keywords: Planning, auditing, corporate governance, standards, legislation, 

planning, preparation 
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1. INTRODUÇÃO 

Auditoria e Governança Corporativa são ferramentas estratégicas voltadas 

para a qualidade dos posicionamentos da empresa no mercado, que atua na 

atribuição de valor. A atribuição de valor depende diretamente do planejamento 

estratégico de como se preparar para a auditoria a fim de moldar tua governança para 

atingir tal patamar. Tanto que, a governança corporativa além de atribuir valor, exerce 

função de satisfazer as necessidades de investidores.  

De forma geral, a governança corporativa foi originada no mercado financeiro 

mundial com o propósito de gerar transparência na gestão empresarial tanto no 

aumento da rentabilidade quanto na gestão de mitigar os riscos. Com isso, a auditoria 

atua como um controle interno a fim de agir na certificação dos processos realizados 

e na fidedignidade dos dados informações para promover a confiabilidade dos dados 

corporativos. Essa pesquisa tem o foco em estudar a importância do planejamento na 

preparação das empresas para serem auditadas.  

Diante das intempéries do mercado, um fator que permanece em evidência é a 

importância do controle interno no ambiente empresarial. A área de Governança 

Corporativa apresenta-se como a principal responsável pela melhor avaliação das 

estratégias e de planejamento, a ponto de garantir a escolha certa de métodos em 

consonância com a cultura e objetivos da empresa, gerando menores conflitos 

internos e promovendo a alavancagem competitiva da organização, segundo a 

veracidade das informações e a manutenção adequada dos procedimentos a fim de 

permitir a alavancar a empresa.  

O objetivo do planejamento da governança corporativa visa alcançar 

exatamente as conformidades durante a auditoria. Isso, porque à medida que o auditor 

examina a empresa com os procedimentos e os dados contábeis indo ao encontro do 

esperado existe a possibilidade de melhoria da própria imagem empresarial no 

mercado financeiro. Um dos passos a ser realizado para alcançar o objetivo geral da 

pesquisa é constatar de que forma a aplicação do planejamento adequado pode 

refletir ou contribuir controle e aprimoramento da gestão interna como forma de se 

preparar para a auditoria externa, com a finalidade de analisar a vantagem no melhor 
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controle, eficiência e eficácia dos processos empresariais no estudo sobre a 

preparação das empresas para cumprir regimentos.  

Diante de um mercado altamente competitivo e que nos mais diversos ramos, 

sua clientela prezará cada vez mais por credibilidade e confiabilidade, as empresas 

buscam se destacar pela qualidade de seus serviços e/ou produtos. Um dos meios de 

diferenciação está na atribuição de valor (qualidade) da empresa em suas 

informações fornecidas, através de um consistente investimento em planejamento e 

adequação às normas e legislações vigentes.  

Para tanto, as organizações precisam se posicionar quanto ao seu 

planejamento de governança corporativa atrelado ao estratégico, procurando ter 

ciência de quando sua manutenção será viável, ou em alguns casos, necessária. 

Nesse contexto, a proposta de trabalho científica visa compreender conceitos, 

definições e ferramentas necessárias às decisões de governança corporativa a fim de 

atingir sucesso durante a auditoria, baseando em princípios de boas práticas e de 

procedimentos existentes.  

Para o desenvolvimento desse trabalho, foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas e análise de um case. A pesquisa bibliográfica baseou-se em 

publicações científicas da área de governança corporativa e de auditoria, sendo as 

principais fontes de pesquisa as normas contábeis, manuais e livros de auditoria e de 

governança corporativa, como o do autor Claudio M. Rodrigues Cordeiro e do 

Conselho Regional de Contabilidade. O case analisado baseou-se em estudos 

anteriores e dados informados pela empresa, percebendo a teoria na pratica. 

O trabalho de conclusão de curso estrutura-se em quatro capítulos, 

apresentando-se no primeiro o mundo corporativo e as tendências mundiais que 

impactariam a área estudada nessa pesquisa. No segundo capítulo é abordada a 

governança corporativa, envolvendo origem, conceitos e mencionando a importância 

da gestão da interna no processo de atribuir valor e sucesso após serem auditados. 

Além de descrever o quão decisivo é um bom relacionamento da governança 

corporativa com a auditoria a fim de alcançar as conformidades empresariais.  O 

terceiro capítulo caracteriza a abordagem do quanto é importante o planejamento para 

o sucesso de alavancagem do valor empresarial. O quarto é o estudo de caso.
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2. JUSTIFICATIVA 

Devido o obstáculo para controle e aprimoramento da gestão interna essa 

pesquisa se justifica através da aplicação do planejamento adequado em contribuição 

para o seu público alvo a vantagem no melhor controle, eficiência e eficácia dos 

processos empresariais.  

Para tanto, as organizações precisam se posicionar quanto à sua governança, 

procurando ter ciência de quando sua manutenção será viável, ou, em alguns casos, 

necessária.  

O que impulsionou a realização deste trabalho foi entender que o processo 

de estruturação da organização para serem auditadas é árduo e necessário 

mudanças a fim de ser bem sucedido, apresentando conceitos, definições e 

ferramentas importantes às decisões de planejamento e/ou alteração da estruturação 

da organização para quem pretende adquirir um título de qualificação e/ou obter 

conformidade de acordo com as normas e legislação da sua empresa com base nos 

princípios de Governança Corporativa voltados às estratégias ligadas diretamente a 

auditoria interna.  
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3. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Com o alto e forte dinamismo apresentado pelo mercado, em que organizações 

estão expostas a operações que envolvem alterações em toda a sua estrutura, como 

normas, legislação e diretrizes, a continuidade do segmento envolvido nesse 

processo fica dependendo de uma estrutura capaz de auxiliar nessas demandas.  

Sejam em obter conformidades ou em novas necessidades, o novo adquirente 

apresentará estratégias de gestão diferenciadas, em que seu vínculo com a gestão 

anterior pode afetar diretamente seu sucesso ou penalidades na auditoria.  

Este projeto de pesquisa delimitou-se em colher informações sobre de que 

forma a aplicação do planejamento adequado pode refletir ou contribuir controle e 

aprimoramento da gestão interna tendo como referência o estudo sobre a preparação 

das empresas para cumprir regimentos. O planejamento adequado e a adaptação 

interna como forma de se preparar para a auditoria externa.  
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4. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Portanto, buscou-se reunir dados/informações com o propósito de responder 

ao seguinte problema de pesquisa: de que forma a aplicação do planejamento 

adequado pode refletir ou contribuir nos resultados da auditoria externa e seus 

impactos empresariais? 
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5. HIPÓTESE 

Em muitas empresas a adoção da governança corporativa se faz necessária 

frente à adaptação no atendimento a auditoria, ou muitas vezes para demonstrar uma 

nova reorganização da empresa, que são originadas pelos mais diversos motivos, 

como normas ISO por exemplo. É possível que frente a essas mudanças ocorram 

reações negativas ou positivas do mercado. Essa mudança empresarial fez com que 

a confiabilidade dos controles diante das novas diretrizes empresariais aumente a fim 

de obter vantagem competitiva.  

A teoria levantada é que o obstáculo para controle e aprimoramento da gestão 

interna pode ser resolvido com a aplicação do planejamento adequado e, também, 

adaptações internas necessárias. 
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6. OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem como objetivo geral constatar de que forma a 

aplicação do planejamento adequado pode refletir ou contribuir controle e 

aprimoramento da gestão interna como meio de se preparar para o aprimoramento 

da gestão interna, refletindo em sucesso na auditoria independente, com a finalidade 

de analisar a vantagem no melhor controle, eficiência e eficácia dos processos 

empresariais no estudo sobre a preparação das empresas para cumprir regimentos  
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7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Investigar a origem da auditoria  

Apresentar os atuais cenários  

Buscar possíveis práticas/controles existentes/aplicados 

Debater os modos como as empresas se preparam  

Constatar os principais erros cometidos para ver as melhores boas práticas  
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8. METODOLOGIA 

Esse estudo tem por finalidade realizar uma pesquisa aplicada, uma vez que 

utilizará conhecimento da pesquisa básica para resolver problemas.  

Para um melhor tratamento dos objetivos e melhor apreciação desta pesquisa, 

observou-se que ela é classificada como pesquisa exploratória e descritiva. Detectou-

se também a necessidade da pesquisa bibliográfica no momento em que se fez uso 

de materiais já elaborados: livros, artigos científicos, revistas, documentos eletrônicos 

e enciclopédias na busca e alocação de conhecimento sobre o planejamento 

adequado como forma de se preparar para a auditoria externa, correlacionando tal 

conhecimento com abordagens já trabalhadas por outros autores.  

O estudo de caso, sendo descritivo, por sua vez, procura reunir um grande 

número de informações detalhadas com a finalidade de trazer maior conhecimento 

sobre o assunto e até mesmo levar ao diagnóstico de soluções para o problema 

levantado. 

A pesquisa assume como pesquisa bibliográfica, sendo exploratória, por sua 

vez, proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito ou 

construindo hipóteses sobre ele através de principalmente do levantamento 

bibliográfico. Por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre ela assume 

a forma de um estudo de caso (GIL, 2008)  

Como procedimentos, podemos citar a necessidade de pesquisa bibliográfica, 

isso porque faremos uso de material já publicado, constituído principalmente de livros, 

também entendemos como um procedimento importante a pesquisa bibliográfica 

como procedimento técnico. Tem-se como base para o resultado da pesquisa as 

bibliografias como, por exemplo: livros, artigos, periódicos, teses, dissertações, leis e 

etc.  

A abordagem do tratamento da coleta de dados do/a pesquisa bibliográfica 

será bibliográfica, uma vez que, a pesquisa bibliográfica implica em que os dados e 

informações necessárias para realização da pesquisa sejam obtidos a partir do 

apuramento de autores especializados através de livros, artigos científicos e revistas 

especializadas, entre outras fontes  



27 

 

O problema foi direcionando a pesquisa para as áreas de controle e 

aprimoramento da gestão interna e ainda a pesquisa como pesquisa bibliográfica, 

sendo este com a aplicação do planejamento adequado uma análise geral como 

forma de se preparar para a auditoria externa em que será feito ao investigar a origem 

da auditoria afirmando que objetivo geral:  

Ao final da pesquisa bibliográfica, foi realizada uma análise de case sobre as 

boas práticas da governança corporativa, sendo comparado os resultados obtidos 

pela  

O presente trabalho tem como objetivo geral constatar de que forma a 

aplicação do planejamento adequado pode refletir ou contribuir controle e 

aprimoramento da gestão interna como forma de se preparar para a auditoria externa, 

com a finalidade de analisar a vantagem no melhor controle, eficiência e eficácia dos 

processos empresariais no estudo sobre a preparação das empresas para cumprir 

regimentos.  
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9. MUNDO CORPORATIVO NA ATUALIDADE 

As constantes e velozes transformações no mundo contemporâneo tem se 

configurado de grande desafio para o mundo dos negócios. Desequilíbrios da 

demanda de mercado, aumento da competitividade, evolução tecnológicas e disputas 

por escassez de recursos tem mudado a maneira como as organizações são 

administradas. Com essa exposição midiática constantes, os clientes possuem 

grande capacidade de escolha sobre quais produtos consumir, pois começaram a 

eleger mais em função, principalmente, da relação qualidade-preço dos produtos e 

serviços oferecidos, que gerou competitividade entre as empresas.  

Segundo ABNT NBR ISO 9000 (2005), "para conduzir e agir com sucesso uma 

organização, é necessário dirigi-la e controlá-la de maneira transparente e 

sistemática". Sob esse enfoque, a organização precisa controlar, planejar e 

administrar os riscos existentes a fim de garantir sua sobrevivência para satisfazer os 

clientes, por meio dos processos de governança corporativa que provém de uma 

gestão interna bem planejada e executada. Para esse acontecimento, nos últimos 

anos, as empresas procuraram métodos de aprimoramento dos processos e 

resultados, que estão diretamente relacionados com a qualidade e eficácia da 

gestão, a fim de estarem conforme as novas necessidades desse mercado 

consumidor cada vez mais exigentes.  

Alguns dos pilares que compõem a auditoria de gestão advém do conceito de 

estratégia. A inserção da estratégia na administração tem por objetivo direcionar os 

rumos da instituição e dar a ela sustentabilidade, numa análise macro de seu 

ambiente organizacional e de sua missão. Através do planejamento estratégico 

podemos determinar a melhor maneira de associar os recursos disponíveis com a 

necessidade da sociedade, pondo em prática mudanças contínuas que levam à maior 

produtividade e à melhor qualidade de serviços. (AUDITORIA E GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, Claudio Marcelo R. Cordeiro, página 119).  

Conforme citado acima, pode-se dizer que ao introduzir o planejamento 

estratégico na execução da auditoria é importante para correlacionar os recursos 

existentes com possíveis ações. Neste contexto, é notório a importância do preparo 

antes da execução dos processos de auditoria. O mais preocupante, contudo, é 
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constatar que planejamento não é eficiente e eficaz. Não é exagero afirmar que 

muitas organizações não possuem um plano adequado sobre a qualidade processual. 

O autor deixa claro que a preparação é interessante para obter reflexos empresariais. 

Assim, preocupa o fato da gestão sem plano sobre os processos existentes, isso 

porque haverá consequências para a empresa.  

Um bom planejamento impulsiona a empresa, antecipando para as ameaças e 

fazendo um diagnóstico de oportunidades e melhorias; Com isso, o plano aplicado a 

auditoria de gestão permite maior eficiência dos resultado e processo. Sendo assim,  

"Técnica administrativa que procura ordenar as ideias das pessoas, 
de forma que se possa criar uma visão do caminho que se deve seguir 
(Estratégia). Depois de ordenar as ideias, são ordenadas as ações, 
que é a Implementação do Plano Estratégico, para que, sem 
desperdício de esforços, caminhe na direção pretendida" (ALMEIDA, 
2003, p.13).  

 Conforme citado acima, o planejar permite que um processo decisório maior 

em relação as diretrizes empresariais. Trata-se inegavelmente de administrar os 

recursos necessários a fim de otimizar desempenho e despesas, seria um erro, 

porém, atribuir o plano aos desperdícios de esforços. Assim, reveste-se de particular 

importância o planejamento adequado para realizar a governança corporativa, pois, 

segundo Oliveira (2003) pode-se afirmar que o exercício sistemático do planejamento 

tende a reduzir a incerteza envolvida na tomada de decisão e consequentemente 

provocar o aumento da probabilidade do alcance dos objetivos, desafios e metas 

estabelecidos para a empresa. Sob essa ótima, ganha particular relevância a 

necessidade de preparação e otimização dos processos internos empresariais para 

realização e avaliação pelo auditor externo.  

Pode-se dizer que, no livro do Claudio Cordeiro, o planejamento estratégico 

possui uma relação importante e diretamente ligada com a governança corporativa. 

Neste contexto, fica claro que, para uma eficiente gestão, é importante preparar o 

planejamento para executá-la de modo mais verosímil as necessidades empresariais 

do momento. O mais preocupante, contudo, é constatar que as empresas possuem a 

preocupação imediatista para solução dos problemas ao invés de planejar a longo 

prazo. Não é exagero afirmar que algumas organizações apenas realizam a 

manutenção das práticas internas em momentos para amenizar erros a fim de não 

adquirirem “não conformidades” durante uma auditoria externa. É importante que haja 
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o planejamento adequado da gestão interna conforme as políticas, normas e 

legislações vigentes. Assim, preocupa o fato de que as empresas apenas criem 

comportamento reativo as demandas solicitadas, por exemplo, nos projetos da 

empresa que segundo Paulo Roberto Bertaglia (2003, p. 112) "tem esse 

comportamento as organizações que reagem sob pressão", possibilitando serem 

instáveis e não possuírem respostas rápidas e consistentes às demandas de mercado 

e do ambiente em que atuam. Isso enaltece o fato do pensamento estratégico a longo 

prazo auxiliar na melhoria das boas práticas empresariais e, por isso, devem ser 

encarados com devida importância.  

Otávio Oliveira mostra que é importante a estruturação e o controle para aplicar 

a governança corporativa, que se caracteriza por mitigação de riscos e aumento 

estruturas formalizadas, porém grande parte da dificuldade de implementação da 

auditoria de gestão provém de alguns aspectos que estão diretamente ligados com o 

planejamento e execução na gestão interna em virtude de não possuir os elementos 

iniciais:  

Ter uma estrutura, recursos, projetos, prazos e responsabilidades 
significa estar ligado a uma atividade de ocorrências não-previsíveis, 
que devem ser controladas ao máximo e parcialmente enquadradas 
no planejamento de informações que diminuam as incertezas sobre 
seu trabalho. (OLIVEIRA, Otavio J, 2003, p. 39).  

Conforme explicado acima, pode parecer óbvio que exista um plano para 

realizar a auditoria de gestão, mas não ocorre devidamente em função da não 

inserção da estratégia na administração. Sob o ponto de vista, a auditoria de gestão 

fica defasada em virtude da não preparação empresarial a fim de melhorar os 

processos internos e otimizar os recursos disponíveis com a necessidade. Afinal, o 

autor deixa claro que é necessário um planejamento estratégico para preparação e 

organização da empresa, essas questões são, contudo, muitas vezes, minimizadas a 

sua importância durante as tarefas diárias mas nesse caso, o que estaria 

acontecendo na verdade é a ausência da auditoria de gestão que buscaria melhorar 

a qualidade de serviço e estruturar a empresa conforme as normas com o propósito 

de aumentar a produtividade e rentabilidade.  
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9.1 TENDÊNCIAS EMPRESARIAIS 

É notório que as mudanças ocorrem cada vez mais rápido. Inovações em 

tecnologia acontecerem em ciclos anuais praticamente e, com elas, novas maneiras 

nas relações entre as pessoas e nas possibilidades no mercado, possibilitando alterar 

as sociedades. Com isso, ocorre a obsolescência dos negócios rapidamente e a 

renovação é primordial para atender as novas demandas de mercado e de pessoas, 

tornando uma necessidade para atingir o diferencial competitivo. De acordo com 

Maurício Reck (2018), consultor do Sebrae/PR, "os consumidores estão cada vez 

mais conscientes e em busca de novas soluções. Quem não ficar atento ao que 

acontece no mercado, perde em competitividade”. Tal fato possibilita a adaptabilidade 

em reestruturar os produtos, os serviços, os processos e as estruturas internas da 

empresa. Para isso, é importante entender quais são os contextos atuais da 

sociedade e as tendências.  Evidentemente, o consenso sobre a necessidade de 

reestruturação e melhoria continua assume importantes posições no estabelecimento 

das diretrizes de desenvolvimento para o futuro das organizações.  

“O desejo por mudanças na auditoria interna identificado no Brasil 
segue uma tendência mundial por transformações em tecnologia, 
modelos de reporte e maior equilíbrio entre as funções consultivas e 
de assurance, como forma de viabilizar uma atuação relevante e 
estratégica, pautada na geração de valor.” (DELLOITE, 2016, p.4).  

Conforme citado acima, a reestruturação interna é ratificada como uma 

tendência das organizações. Trata-se inegavelmente da adaptação das empresas 

para as constantes modificações atuais, seria um erro, porém, atribuir 

apenas a perceber as mudanças. Assim, reveste-se de particular importância 

identificar também para onde seus clientes estão indo e quem pode ser seus novos 

clientes. Sob essa ótima, o autor deixa claro que ganha particular relevância o 

aumento da competitividade entre as empresas e melhoria na gestão interna a partir 

dessas novas tendências.  

A ausência desse conhecimento mercadológico e a sua aplicação adequada 

pode ocasionar uma aceitação negativa do cliente diante desta mudança e até mesmo 

uma possível interpretação de que a empresa está em decadência. Sendo assim:  

“As pessoas não são contra as mudanças. Elas são contra a 
possibilidade de serem mudadas. Para que ocorram mudanças 
profundas nas pessoas, elas precisam sair da sua zona de conforto, 
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mudar velhos hábitos e valores. Em contra partida, as empresas 
precisam mudar a cultura e o clima organizacional; os valores; a forma 
de pensar etc. Isso só se consegue com o tempo e as condições 
necessárias.” (CASTELO BRANCO, 2007c, p. 20). 

Como bem nos assegura DELLOITE (2016), pode-se dizer que o movimento 

ocorre a partir das novas tendências por geração de valor a partir de modificações 

internas na organização. Neste contexto, fica claro que atuação relevante e 

estratégica das ações é importante para gerar valor a sociedade de consumo. Não é 

exagero afirmar que os consumidores estão mais investigativos. Se as instituições 

não fornecem dados, certamente o consumidor irá até fontes independentes na 

internet para obter tais informações. Além de abranger as empresas de quem o cliente 

consome, vale também para o ambiente onde trabalham. Em todo esse processo, 

ocorreu que a empresa pode causar boa ou não impressão ao cliente. Para que a 

empresa crie uma relação de confiança com sua clientela, é necessário mostrar-se 

transparente e apresentar suas boas práticas corporativas, por exemplo, normas 

ambientais. Assim, conforme citado acima, é ratificado o fato de que é necessário 

atentar para acompanhar as tendências mercadológicas.  

As tendências mercadológicas e comportamentais dos clientes possibilitam 

adaptações corporativas. Isso ajuda a aumentar o diferencial competitivo, pois, a 

partir da reestruturação interna, pode-se ganhar produtividade que impactará no 

aumento da produção. A implantação ou alteração de um serviço ou produto no 

mercado, então, deve ser direcionada por uma estratégia específica, que com 

acompanhamento apresente os melhores resultados. Bem como pode ocorrer com 

que o cliente se afastará da nova proposta apresentada pela empresa. Com isso, os 

negócios precisam focar em questões, por exemplo, qualificação da mão de obra, 

melhoria dos processos internos, aplicação das normas e ISO's, para atingir maior 

credibilidade no mercado.  

De acordo com Delloite (2016, p. 20) mostra que as empresas mudaram o foco 

em relação ao modo como tratam o próprio negócio. A preocupação com as questões 

internas está cada vez mais presente na organização:  

Para os próximos anos, as qualificações em prevenção e detecção de 
fraudes (70%), análise de dados (67%) e modelos de riscos (66%) 
tendem a ser as mais demandadas para a área de auditoria interna. 
O cenário brasileiro de avanço no rigor de fiscalizações e 
complexidade das regulamentações indica uma atenção cada vez 
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maior a práticas de conformidade e de prevenção e de detecção de 
fraudes.  

O entendimento do consumidor com relação à empresa depende das 

propostas sobre as tendências. Após aplicação desta se faz necessária uma 

observação minuciosa quanto à sensibilidade do cliente diante dessa nova proposta, 

pois o objetivo está em fazer com que o consumidor entenda, aceite e usufrua desta 

marca. Então, para definição de uma estratégia adequada, será necessária uma 

remodelagem interna sobre o foco empresarial conforme explicado acima. O autor 

deixa claro que é necessário o aumento consciente da redução de fraudes e acesso 

a normas para atingir os novos consumidores, porque isso impactará a maneira como 

a empresa comporta-se no mercado e pode refletir na lucratividade e rentabilidade 

empresarial.  

9.2 A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA EM RELAÇÃO AS 

TENDÊNCIAS EMPRESARIAIS 

Foi observado que existiam pessoas qualificadas, porém não se encontravam 

nos locais apropriados para a realização das tarefas de inspeção, foi então que o 

executivo e engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor designou 

profissionais para ficarem na responsabilidade do controle de qualidade, com isto o 

aumento de produção foi significativo e muitas organizações seguiram o mesmo 

modelo. Vale ressaltar que ainda se perdia muito em questão de informações que 

poderiam ser utilizadas para melhorar o processo, pois as peças defeituosas eram 

simplesmente descartadas, sendo ignorado o motivo das falhas e evitando assim a 

possibilidade de um estudo com a finalidade de se diminuir cada vez mais estes 

problemas.  

Observa-se que no, decorrer dos anos, a governança corporativa tornou-se 

uma tendência na gestão das empresas, porque ela utiliza uma nova relação da alta 

administração, acionistas, governo, fornecedores, clientes e empregados. Para isso, 

foi enfatizado o controle interno, permitindo que a transparência, a ética, a equidade, 

a conduta e a política sejam vistas com boa imagem. Com isso, segundo Borgherth 

(2007), "essas empresas são beneficiadas no momento da precificação de suas 

ações, o que resulta no aumento da demanda das ações dessas empresas no 

mercado, ocasionando novas aberturas de capital ou mesmo novas emissões".  
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Segundo Borgherth, (2007, p.17):  

Amihug recomenda que as empresas que possuem títulos no 
mercado de capitais devem cuidar para que o mercado como um todo 
tenha acesso a qualquer nova informação que possa vir a afetar os 
preços da empresa, no menor período possível. Embora essa busca 
pela divulgação imediata tenha custo, Amihud argumenta que esse é 
mais do que compensado com o ganho de liquidez gerado pela 
confiança que a empresa passa a receber a regras formais de 
divulgação de informação por parte de órgãos reguladores do 
mercado, tem como liquidez do que as corporações fechadas.  

Atribui-se as mudanças corporativas aos indicadores de liquidez, de 

rentabilidade e de endividamento com certa razão, já que haverá aumento no número 

de vendas e de investimento, dependendo das práticas adotadas pela empresa, por 

isso debate-se a mudança de gestão, conforme citado acima, para as boas práticas 

da governança corporativa. Nesse sentido, o autor deixa claro que há aumento 

desses indicadores a partir da confiança atribuída à empresa.  

A ausência desse reconhecimento da melhoria continua e de 

investimentos sobre a própria empresa e a sua aplicação inadequada pode ocasionar 

possível queda dos indicadores principais da empresa. Sendo assim:  

As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 
preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao 
capital e contribuindo para sua longevidade. (CHEROBIM, LEMES e 
RIGO, 2016, p. 492).  

Conforme citado acima, boas práticas de Governança Corporativa vão ao 

encontro de princípios importantes para melhorar as finanças empresariais. Trata-se 

inegavelmente de melhoria interna para obter reflexo externo, seria um erro, porém, 

atribuir apenas a números, pois é observado a necessidade de práticas importantes 

no dia a dia da corporação. Assim, reveste-se de particular importância na divulgação 

das melhorias conquistadas a partir da reforma interna da gestão. Sob essa ótima, 

segundo Borgherth (2007), ganha-se particular destaque mercadológico a partir da 

melhoria do controle interno relacionadas com as estratégias do negócio.  

A causa de má administração interna pode ser atribuída ao foco empresarial, 

já que, muitas vezes, apenas verificou a necessidade de ações a curto prazo, isso por 

outro lado traz graves consequências para a organização, como, por exemplo, 

corrupções e fraudes, conforme Gonzalez (2012, p.107) "acumulando-se o número 
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de abusos e práticas disparatadas, o mercado passou a exigir regras mais claras e 

duras, permitindo abrir espaço para riscos". Dessa maneira, é cada vez mais 

necessário a entrada das práticas de governança corporativas nas empresas 

atualmente, já que o mercado e os investidores tornaram-se mais exigentes e mais 

investigativos, gerando uma necessidade de alteração de gestão.  

Segundo a Revista sobre Governança Corporativa KPMG (2017, p.4), a 

globalização está promovendo um aumento do interesse pela gestão 

de comprometimentos e, principalmente, pela regulamentação. Tal prática é vista, por 

exemplo, nas instituições financeiras, porque elas já entendem que é politicamente 

correto afirmar aos seus clientes sobre perigos e armadilhas do mundo das aplicações 

financeiras e, por isso, surgiram os nomes: fundo conversador, fundo moderado, 

fundo agressivo e afins. Desse modo, nota-se a mudança da reestruturação interna 

dos processos a fim de atingir cada vez mais um público desafiador, o qual reconhece 

as ações da companhia a teu próprio favor, promovendo uma mudança empresarial:  

A adoção de boas práticas de governança depende de um conjunto 
de ações, que engloba atuação dos órgãos reguladores, tanto 
estabelecendo as regras como fiscalizando e punindo quem não as 
cumpre; ativismo dos investidores e comprometimento dos 
administradores, que devem agir de forma consciente e 
mostrar os benefícios da transparência na condução do negócio. Esse 
cenário perfeito ainda não existe, mas, felizmente, está bem 
encaminhado. (KPMG, 2017, p. 4).  

É importante ressaltar que o crescimento da produção fez com que o método 

de controle da qualidade, primordialmente adotado por Taylor se tornasse obsoleto e 

caro, mas, em cima disso, observar que é necessária mudança na gestão interna. Por 

todas essas razões, conforme explicado acima, a Governança Corporativa ganha 

cada vez mais espaço no meio empresarial, pois é notório que isso resulta retorno 

para a organização. O autor deixa claro, portanto, que é importante modificar as 

estruturas, os processos e a cultura existente para uma melhoria progressiva e 

contínua. Essa, porém, é uma tarefa que se deve realizar com a colaboração dos 

funcionários em todos os níveis a fim de impactar os resultados positivamente. Vê-

se, pois, que a gestão interna empresarial contribuirá para a boa qualificação da 

companhia, garantindo o diferencial competitivo.  
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9.3 NORMAS E PROCEDIMENTOS 

Observa-se que houve algumas modificações empresariais durante os anos e, 

por isso, é importante obter diretrizes a fim de auxiliar na gestão interna. Segundo 

Ribeiro e Moura (2017), a partir da Grande Depressão nos EUA na década de 30, 

houve uma forte necessidade de regulamentar o processo de auditoria, que deveria 

ser adotado por todas as empresas de modo padronizado. Isso auxiliou a manter 

credibilidade das empresas para, por exemplo, futuros investimentos na bolsa de 

valores e auxiliou na criação de órgãos como American Institute of Certified Public 

Accontants (AICPA), permitindo a criação de diversas outros órgãos e setores para 

regular um processo passível de auditoria. Com isso, é importante conhecer as 

regras, normas, legislação e aplicações delas a fim de conduzir uma preparação 

adequada para conseguir êxito ao ser auditada, porque serão necessárias 

adequações aos mais diversos pré-requisitos e às necessidades. É evidente, 

portanto, que os conhecimentos de normas e dos procedimentos são uteis para 

reestruturar a governança da empresa a fim de organizar e administrar 

adequadamente todo o processo de gestão.  

É aconselhável que as empresas se adequem no âmbito de aplicação dessas 

regras, porque alguns normativos se aplicam somente a sociedades anônimas, 

instituições financeiras ou companhias seguradoras. Isso não impede contudo, que 

outras empresas tomem como parâmetro ao organizarem as ações interna de 

integridade:  

O artigo 177, §3º, deixa claro que as demonstrações financeiras das 
companhias abertas devem observar as normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Devem, ainda, se submeter 
a auditoria por auditores independentes registrados na CVM. Já o 
artigo 133 prevê a necessidade de os administradores divulgarem a 
cópia das demonstrações financeiras e do parecer do auditor 
independente. Entende-se, assim, que o parecer do auditor externo 
deve estar disponível a qualquer acionista. (Lei das Sociedades 
Anônimas - Lei nº 6.404, 1976)  

Ressalta-se que é importante a preocupação realizadas pelas empresas sobre 

inovações normativas promovidas em relação aos padrões de contabilidade e, 

também, as demais normas. Neste contexto, para Ribeiro e Moura (2017), os autores 

deixam claro que a tendência em padronização dos processos internos de acordo 

com os padrões assegurados pela qualidade e integridade são cada vez mais 
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cobrados no meio empresarial. O mais relevante é constatar que, com o aumento das 

exigências, existe diversas normas para as empresas adaptarem-se e, para isso, é 

necessário, conforme citado acima, uma preparação adequada a fim de cumprir os 

pré-requisitos exigidos.  

A ausência desse conhecimento estratégico básico das exigências da auditoria 

e a sua aplicação adequada pode ocasionar uma aceitação negativa 

dos investidores e até mesmo não atingir as conformidades pleiteadas:  

Mais do que uma obrigação, o planejamento estratégico se constitui 
numa forma de pensar e agir: a partir da criação e do desenvolvimento 
de um fluxo sistêmico, estabelecendo-se ações e recursos que visem 
atingir as metas e os objetivos com o intuito de otimizar ou de alcançar 
resultados, sem a ocorrência de entropia. (KUAZAQUI, Edmir, 2005, 
p. 17).  

Conforme citado acima, a exigência de corresponder a integridade e 

transparência é importante para o sucesso do próprio negócio, trata-se inegavelmente 

de colocar em prática normas, procedimentos, regras, padrões, por exemplo, ISOs e 

regras do Conselho Federal de Contabilidade. Conforme a NBC TA 250, “a não 

conformidade com leis e regulamentos pode resultar em multas, litígio ou outras 

consequências para a entidade” e, consequentemente, desestrutura a administração 

empresarial. Assim, reveste-se de particular importância a governança corporativa no 

meio empresarial, ganhando particular relevância da auditoria interna, da preparação 

e adequação dos processos e da implementação delas progressivamente.  

Pode-se dizer que o livro de Kuazaqui é bastante enfático quanto ao 

planejamento estratégico a fim de melhorar a gestão. Neste contexto, fica claro que 

no livro de Ribeiro e Moura é mais detalhado o processo de amadurecimento sobre a 

necessidade de realização da auditoria. O mais interessante, sobretudo, é constatar 

que, com o decorrer dos anos, a legislação foi sendo formulada a fim de melhoria da 

qualidade das entregáveis no processo de auditoria tanto preparação quanto de 

resultados. Não é exagero afirmar que mesmo com o foco distinto ambos os livros 

direcionam para a preparação a fim de alcançar o resultado positivo. É importante 

que as empresas procurem conhecer cada vez mais as regras e os procedimentos 

exigidos, por exemplo, conhecer as exigências da agência reguladora em caso de 

concessionária, para realização das conformidades com o propósito de obterem 

resultado favorável no parecer da auditoria. Assim, segundo Kuazaqui (2005, p. 19), 
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"a empresa pode obter sua situação atual para delinear suas ações", aproveitando 

para estabelecer sua vantagem competitiva e alcançar os objetivos mais rapidamente.  

Devido à dificuldade de ajustar as empresas com as diversas normas, 

procedimentos e legislações, o conhecimento específico justifica se através da 

aplicação da governança corporativa nos processos de administração. Cordeiro 

(2012) afirma que com a adoção das normas internacionais consegue maior 

qualidade nos serviços de auditoria prestados. Tal fato auxilia na contribuição para o 

seu público alvo a vantagem em obter um critério de impulsionar a empresa com os 

padrões de qualidade exigidos.  

“As alterações incluem uma significativa mudança estrutural no 
relatório do auditor no sentido de permitir uma leitura mais fácil por 
parte do usuário, algumas modificações técnicas no planejamento e 
na documentação das evidências de trabalho. Há ainda 
considerações sobre o relacionamento, inclusive na comunicação 
tempestiva dos resultados de seus trabalhos, do auditor com os 
responsáveis pela governança corporativa das entidades auditadas e 
uma que em a direta relação com o grau de responsabilidade do 
auditor sobre as demonstrações examinadas no caso de grupos 
empresariais.” (CORDEIRO, 2012, p. 57).  

Observa-se que o entendimento dos clientes externos e internos com relação 

aos resultados e procedimentos da auditoria é construído por meio dos alicerces 

formais existentes no mundo corporativo. Isso permite que, conforme explicado 

acima, adaptações das empresas para as necessidades mercadológicas conforme as 

regras as quais estão dispostas a cumprir para melhorar o próprio desempenho. O 

autor deixa claro que essas normas e procedimentos permitiram aprimorar e qualificar 

os resultados emitidos pelo auditor, proporcionando maior credibilidade à empresa 

auditada. Assim, percebe-se que é um impacto significativo nas políticas de 

contratação dos serviços de auditores a fim de serem fortes instrumentos de 

conservação patrimonial.  

10.  ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE A GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A auditoria (e juntamente a base para a governança corporativa) surgiu da 

necessidade de controlar e confirmar a própria contabilidade por parte dos 

investidores e proprietários. Tanto a auditoria quanto a governança caminham juntas 

no meio empresarial e, por isso, a história delas são afins. A origem da auditoria em 
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âmbito mundial foi discutida pelos especialistas, mas foi relacionada ao início das 

atividades econômicas desenvolvidas pelo homem. Assim como no Brasil, é difícil 

determinar a data exata do surgimento da auditoria. A primeira evidência da atividade 

no Brasil foi observada no Decreto Lei n 2935, de 16 de junho de O Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC) aprovou a resolução n 1156/2009 determinando que as 

Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC devem seguir os mesmos 

padrões internacionais emitidos pelo IASB (International, Accounting Standards 

Board).  

De acordo com Crepaldi (2017, p. 03):  

“A auditoria constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem 
por objetivo a emissão de parecer sobre sua adequação, consoante 
os Princípios Fundamentais de Contabilidade e pertinente a legislação 
específica".  

Observa-se, conforme citado acima, a importância da auditoria e para conhecê-

la é preciso analisar o processo histórico, a sua origem, bem como a razão pela qual 

se tornou uma atividade necessária ao andamento dos negócios a que se aplicava. A 

sua origem foi muito discutida pelos especialistas sendo relacionada ao início das 

atividades econômicas desenvolvidas pelo homem e, como conhecemos a auditoria 

moderna, alguns autores defendem que teve início na Inglaterra no começo do século 

XIX, também chamada por historiadores como era das grandes guerras. Essa época 

inglesa é marcada pelo fim da Era Vitoriana, que foi um período caracterizado pela 

expansão economia, pela formação do império colonial inglês e por uma atmosfera 

cultura conversadora. Com isso, o autor deixa claro que houve uma tendência 

cosmopolita de reestruturação das empresas de acordo com a adequação da 

legislação vigente.  

Nos anos de 1930, a auditoria tomou novos rumos devido à crise. Foram 

estabelecidos padrões e normas de contabilidade para as empresas que possuíssem 

ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Tal fato auxiliou um novo paradigma dos 

procedimentos e controle interno adotados pelas empresas, porque surgiu Securities 

and Exchange Commission (SEC), em 1934, agência governamental responsável por 

proteger investidores e manter a integridade dos mercados de valores mobiliários e, 

hoje em dia, transformada em uma junta com o nome de Junta de Normas 

Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards Board – IASB, 
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na sigla em inglês). Tal organização é responsável pela padronização das normas e 

pareceres de auditorias para seguir um padrão de controle interno nas organizações. 

Nesse contexto, é possível verificar que a primeira evidência da atividade no Brasil foi 

observada no Decreto Lei n° 2935, de 16 de junho de 1862, quando o Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) aprovou a resolução n°1156/2009 determinando que 

as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC devem seguir os mesmos 

padrões internacionais emitidos pelo IASB (International, Accounting Standards 

Board).  

Conforme citado acima, o aspecto de auditoria ganhou proporções maiores, 

como o sistema governança coorporativa. Tal sistema está associado ao controle 

interno e depende, em geral, ao contexto econômico do país. Alguns estudiosos falam 

que as diferenças nos países estão relacionadas ao acesso da informação e direitos 

aos investidores. No brasil, o sistema de governança coorporativa está associado ao 

alto índice de concentração de ações de voto direto, empresa familiar ou 

compartilhada com poucos investidores, escassez nos conselhos profissionais no 

Conselho de Administração. Tais situações reforçam a necessidade de ampliar o 

controle interno dos processos empresariais, obtendo um planejamento adequado 

das próprias ações para atingir maior visibilidade no mercado acionário.  

Pode se dizer que a necessidade de possuir um parecer favorável para as 

empresas faz com que elas se preparem cada vez mais para passarem pelo parecer 

de uma empresa de auditores independente, pois impacta diretamente nos resultados 

empresariais. Nesse sentido, fica claro que cada vez mais grande parte das empresas 

destinam um esforço para o controle devido dos processos, das finanças e dos 

indicadores a fim de possuírem diferencial competitivo no mercado e algumas delas, 

adotam práticas diferenciadas, por exemplo, reunião de comitês periodicamente para 

traçarem estratégicas a fim de mitigar falhas e evitar erros.  

De acordo com Crepaldi (2007, p. 137), no Brasil, o desenvolvimento da 

auditoria teve influência de: filiais e subsidiárias de firmas estrangeiras; financiamento 

de empresas brasileiras mediante entidades internacionais; crescimento das 

empresas brasileiras e necessidade de descentralização e diversificação de suas 

atividades econômicas; diversificação de suas atividades econômicas; evolução do 

mercado de capitais; das normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central do 
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Brasil em 1972; e criação da Comissão de Valores Mobiliários e da Lei das 

Sociedades Anônimas em No ano de 1940, com o Decreto-Lei terceira norma legal a 

regulamentar as atividades das Sociedades Anônimas no Brasil, permitiu ser 

identificada nesta Lei a obrigatoriedade do Exame das Demonstrações Contábeis por 

contador independente (RICARDINO; CARVALHO, 2004).  

Aproximadamente nos anos 40 que ocorreu uma crescente produção literária 

sobre o assunto, embora quase nada houvesse sido publicado a respeito das técnicas 

de auditoria, houve um enfoque na produção de artigos diversos elaborados na época 

em defesa da necessidade dos serviços de auditoria, somente no início da década de 

50 foram publicados os primeiros artigos sobre as técnicas de auditoria. Nos anos 60, 

deu-se início a uma produção literária mais profunda, conforme Ricardino e Carvalho 

(2004), em 1962, a Revista Paulista de Contabilidade instituiria uma seção mensal 

voltada à Auditoria Contábil, sendo de responsabilidade do Prof. Ernesto Marra. 

Ricardino e Carvalho (2004), em um artigo chamado O Parecer do Auditor, trouxeram 

a público um trabalho feito pelo Instituto dos Contadores Públicos de São Paulo, trata-

se do primeiro modelo de parecer-padrão adotado no Brasil. Um mês após, foi 

publicado um artigo chamado Normas Técnicas de Auditoria. Com o passar dos anos, 

o tema auditoria ganhou novos adeptos, estes defenderiam a necessidade de 

normalização da atividade. Em novembro de 1966, as normas viriam a ser defendidas 

pelo Instituto dos Contadores Públicos do Brasil. Conforme Ricardino e Carvalho 

(2004, p. 27), as Normas se subdividiriam: I Normas Relativas à Pessoa do Auditor; 

II Normas Relativas à execução dos Trabalhos e III Normas Relativas ao Parecer. Os 

anos de 1967 e 1972 foram marcados por artigos que consolidavam o exercício da 

atividade e se caracterizavam, pois marcavam posições quanto ao direito do exercício 

da atividade ser exclusiva aos bacharéis em Ciências Contábeis e outros pelo auditor. 

Foi em 1973 que o Prof. Stepten Kanitiz publicou um livro denominado Análise do 

Parecer do Auditor, uma das primeiras obras brasileiras a tratar com profundidade 

desse tema. Mais recentemente, a Lei n 6.404/76, artigo 177 Lei das Sociedades por 

Ações, determinou que as demonstrações financeiras ou contábeis das companhias 

abertas (Ações negociadas em Bolsa de Valores) serão obrigatoriamente auditadas 

por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

criada pela Lei n de 7 de dezembro de 1976 (CREPALDI, 2007, p. 138).  
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Além disso, também temos a Lei Sarbanes-Oxley, criado por congressistas 

amaricados Paul Sarbanes e Michael Oxley, que, segundo Andrade (2013) "(...) 

nasceu em resposta ao fato de a economia americana, que costuma se financiar 

fortemente através do mercado de capitais, naquele momento estar muito 

contaminada com a sequência de fraudes bilionárias e, portanto, era necessário 

resgatar a confiança da comunidade de investidores e manter a liquidez e atratividade 

dos sistemas financeiro e empresarial do pais" . Com essa legislação, ganha-se 

espaço a governança corporativa como consolidação da administração da empresa, 

bem como uma responsável pela prestação de contas, transparência e publicidade 

nas informações de interesse da companhia e dos agentes envolvidos e a busca de 

justiça nas decisões adotadas pela sociedade.  

É evidente, portando, que houveram muitas necessidades de controlar e 

ratificar as próprias informações contábeis para investidores e proprietários. Fatos 

primordiais para originar o processo de governança nas corporações. Embora muito 

discutida a origem, é notório que, atualmente, é muito importante para manter a 

competitividade empresarial conforme explicado acima. O autor deixa claro que 

auditar requer constante aprimoramento dos procedimentos de acordo com as 

legislações e necessidades recorrentes a fim de aprimoramento. Sob esse ponto de 

visto, a governança corporativa está ganhando mais espaço empresarialmente 

porque ela possui atividades necessárias para o mercado de capitais e para os 

diversos nichos mercadológicos de acordo com as tendências apontadas. Portanto, 

podemos observar que as boas práticas de governança corporativa se inserem no 

que denominamos práticas interna institucional, porque busca a sustentabilidade 

econômica da mesma.  

11. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Observa-se que, no mundo corporativo atual, é necessária maior ênfase nos 

controles internos a fim de que uma tomada de decisão seja mais adequada e, com 

o propósito disso, é necessário aprimorar o planejamento e a execução das 

atividades. Isso promove o cenário de acesso a governança corporativa, que se 

caracteriza por práticas de otimização dos recursos e do desempenho empresarial. 

Tal fato pode ser enxergado, conforme o ponto de vista do Roberto Cintra Leite 
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(2017), na governança corporativa, que é um sistema de gestão direcionado para a 

alta administração a fim de equilibrar as forças entre administradores e gestores, 

como também de proporcionar a transparência das ações que geram segurança ao 

mercado e aos stakeholders. Para isso, as empresas necessitam aprimorar os 

controles internos para manter uma estratégia adequada a fim de almejar os 

objetivos. Dessa maneira, tal prática busca a sustentação do negócio, promovendo a 

transformação da cultura, da gestão, do controle e do planejamento com o propósito 

de manter os princípios de transparência, de equidade, de prestação de contas e de 

conformidade de acordo com a rota traçada nos planos de gestão.  

Bogerth, (2007, p68), defende abordagem  

[...] Governança Corporativa é uma prática empresarial resultante de 
preceitos jurídicos e políticos societários e financeiros com objetivos 
que vão desde captar recursos para as empresas ou cumprir suas 
metas e estratégias até a preocupação de, em longo prazo, gerar valor 
para acionistas e para a própria sociedade. Aponta, ainda, que esses 
objetivos devem ser permeados por práticas éticas e por uma política 
de respeito e transparência aos direitos da sociedade como um todo.  

 

Conforme citado acima, pode-se dizer que é necessária uma integralização da 

empresa para realizar a estratégia de melhoria continua. Neste contexto, fica claro 

que planejar a longo prazo é essencial para a execução de boas práticas exigidas 

segundo as normas, as políticas e a legislação. O mais preocupante, contudo, é 

constatar que, muitas vezes, os empregados resistem às mudanças ou não 

compreendem a importância das alterações processuais e novos padrões exigidos. 

O autor deixa claro que os objetivos precisam direcionar para a transparência e 

respeito nas tarefas em geral a fim de auxiliar a auditoria interna para não ocorrer 

problemas no equilíbrio do sistema de gestão. Assim, preocupa o fato de que cada 

vez mais a falta de preparação para realizar as exigências das empresas para os 

princípios da governança corporativa isso é importante a fim de aumentar o diferencial 

competitivo no mercado interno (por exemplo, colaboradores) e externo (por exemplo, 

concorrentes), como também prepara a empresa para serem auditados por uma 

equipe externa, como agências reguladoras ou consultorias contratadas.  

A ausência do planejamento pode provocar uma desorientação sobre as 
principais reestruturações de processos até mesmo uma tomada de decisão. Sendo 
assim:  
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“A formulação e a implementação de um plano estratégico precisam 
contar com uma adequada governança corporativa na organização. 
Ou seja, conduzir a organização para uma posição singular de 
destaque que possa distingui-la em qualidade de gestão e preparação 
para o futuro. Neste caso, a governança corporativa é utilizada como 
um meio para estabelecer um alinhamento entre as partes 
interessadas (stakeholdes) e os gestores da organização”. (José 
Matos, 2007, p.357).  

Conforme citado acima, o planejamento adequado do trabalho de auditoria 

interna ajuda a dedicação às áreas com maiores necessidades de atuação. Tal fato 

será auxiliado pela presença da governança corporativa que irá organizar toda a 

estrutura da empresa para estar cada vez mais próximo a qualidade exigida nas 

normas e na legislação. Para isso, segundo Cordeiro (2011) é necessário que, na 

fase de análise dos aspectos internos, sejam verificados os pontos fortes e fracos da 

organização a fim de viabilizar o aproveitamento das oportunidades e vulneráveis ao 

ambiente externo.  

Pode-se dizer que planejar e executar as ações são fundamentais para atingir 

os objetivos e metas traçados. Neste contexto, fica claro a importância do 

planejamento das empresas a fim de manterem o padrão da qualidade dos serviços, 

produtos e processos. O mais preocupante, contudo, é constatar que não ocorre a 

preparação adequada para as empresas serem auditadas ou até mesmo uma má 

estruturada organização para um dado momento, que posteriormente não haverá 

continuidade. Não é exagero afirmar que tais comportamentos descumprem o 

princípio de melhoria continua, da ética, da prestação de contas e, também, das 

conformidades, por exemplo, normas ISO9001. Assim, preocupa o fato de que não 

terem planejamento a longo prazo e preparação para passarem por uma auditoria 

externa, isso porque não possuem adequação internamente as exigências das 

auditorias.  

De acordo com José Miguel Aguilera Avalos (2003):  

"esses fatores são, fundamentalmente, os riscos inerentes e de 
controle, para os quais são requeridos alguns dados em dois sentidos: 
(1) com relação à divisão, informação necessária para a avaliação do 
controle interno do risco e do IR; (2) para certos procedimentos que 
por algum motivo especial tenham sido considerados relevantes 
durante a revisão analítica no processo de planejamento"  
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Tal fato mostra que a gestão de risco, de controle interno e de planejamento 

estão diretamente interligados a fim de promover uma gestão essencial para a 

organização. É importante considerar que o modelo deve ser bem estruturado para 

não ocasionar não-conformidades empresariais, pois o propósito dessas atividades 

está na obtenção de conformidades durante a auditoria externa e melhoria do 

desempenho interno.  

Parece óbvio que ocorra o planejar da auditoria de gestão, mas não tão eficaz 

e eficiente quanto deveria. Sob o ponto de vista de Bogerth, o autor deixa claro que é 

necessário princípio ético na preparação a longo prazo das atividades e dos 

processos. Afinal, trata-se de uma melhoria continua que trazem resultados 

importantes para o diferencial competitivo no mercado de ações e nas conquistas 

qualificação empresarial com normas e legislação conforme explicado acima. Essas 

questões são, contudo, muitas vezes, pensadas quando há exigência para serem 

executas com eficiência, mas nesse caso, o que estaria acontecendo na verdade 

seria um procedimento de planejamento a curto prazo indo de encontro com os 

princípios da governança. 
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11.1 PAPEL DA GOVERNANÇA CORPORATIVA EM RELAÇÃO A AUDITORIA 

INTERNA 

De acordo com a história contada anteriormente, começou com a preocupação 

em verificar os resultados contábeis. A partir disso, não restam dúvidas de que durante 

décadas, o processo de auditoria modificou bastante, o que resultou, hoje, em um 

caminho de controlar e de ratificar as finanças, a contabilidade e os processos internos 

para os proprietários e investidores. Com isso, o processo de auditaria surgiu de uma 

necessidade e tornou-se essencial na administração dos negócios. Cabe apontar que, 

apesar da magnitude e importância desses processos, a realidade explicita um quadro 

bem distinto do esperado, pois, muitas vezes, apenas em momentos de crises é que 

se reconhece a necessidade de verificação dos processos existentes. Diante do 

exposto, então, é necessário a implementação, o planejamento e a execução do 

controle da auditoria interna para auxiliar na melhoria das operações, no controle 

interno, no suporte para atingir os objetivos e melhoria na governança, dessa forma, 

é totalmente importante o alinhamento do planejamento, da execução e do 

acompanhamento. (OLIVEIRA, Assizio, 2016).  

De acordo com NBC TA 315 (2009, p. 4): 

“Controle Interno é o processo planejado, implementado e mantido 
pelos responsáveis da governança, administração e outros 
funcionários para fornecer segurança razoável quanto à realização 
dos objetivos da entidade no que se refere a confiabilidade dos 
relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e 
conformidades com as leis e regulamentos aplicáveis”.  

Conforme citado acima, é importante ressaltar que auditoria interna é um 

processo de controle, mas, em cima disso, caracteriza por um processo das boas 

práticas de governança corporativa a fim de converter princípios básicos em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a 

recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade 

e o bem comum. Bem como nos assegura a Norma NBC TA 610, “os objetivos da 

função da auditoria interna são determinados pela administração e, quando aplicável, 

pelos responsáveis de governança corporativa”, porque ambos almejam resultados 
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similares em prol do comum foco.  Desse modo, o autor deixa claro que as empresas 

estruturadas para a governança possuem destaque frente aos processos auditados.  

Em 1995, por meio da Norma NBC T 12 (1995) aprovou as normas para 

auditoria interna. Com isso, caracterizou:  

A auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos técnicos que 
tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos 
controles internos e das informações fiscais, contáveis, financeiras e 
operacionais da entidade.  

Conforme citado acima, a auditoria interna é um desdobramento da governança 

corporativa, a qual é importante para as conformidades empresariais durante uma 

auditoria externa. Trata-se inegavelmente de planejamento adequado, execução 

eficaz e acompanhamento da gestão de riscos, seria um erro, porém, não ratificar a 

importância do alinhamento desses pilares para conquistar os objetivos e melhorar a 

gestão (OLIVEIRA, Assizio, 2016).  

Pode-se dizer que: o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) formalizou e 

direcionou a prática da auditoria interna, pois define como e onde ela atuará na 

empresa. Neste contexto, fica claro, na norma NBC TA 315, que a auditoria interna é 

responsável pela monitoria do controle de gestão. O mais preocupante, contudo, é 

constatar que houve a necessidade do CFC definir práticas que deveriam ser 

incorporadas na gestão empresarial, por exemplo, a ética. Não é exagero afirmar que 

a governança corporativa trouxe novos direcionamentos para a estratégia de 

negócios, pois ela reestrutura e reorganiza os principais pilares que possibilitam o 

retorno investido. É importante que tal prática seja ascendentes no mercado 

empresarial, porque auxiliará na saúde financeira, já que não haverá multas por não 

conformidades durante auditorias externas, como também na melhoria dos valores 

internos envolvidos, resultando nas melhores práticas. Bem como nos assegura 

Tonnera (2009, p. 97) "deverão avaliar as melhores práticas do mercado e propor 

melhorias para este sistema de gestão" com a auditoria interna.  

Dessa forma, a dificuldade das empresas está no planejamento a curto prazo 

para apenas solucionarem de modo rápido, mas isso não resolve a origem do 

problema. Caso contrário, haveria uma estruturação melhor do passo a passo e das 
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atividades para produzir a longo prazo e reestruturar, conforme deseja, a governança. 

É importante considerar que o destaque empresarial e o retorno financeiro dependem 

do fortalecimento estrutural empresarial, porque haverá mais segurança aos 

investidores sobre o negócio, como também não permitirá tantas possibilidades de 

corrupções, que, nesse caso, é importante para momentos de crises. Julgo pertinente 

trazer a possibilidade de reforma interna, passando a justificar os investimentos, os 

gastos e despesas. Para isso, é necessária uma preparação a fim de atrelar o 

planejamento estratégico com a execução para melhorar a forma de gestão 

empresarial, tal como realiza:  

[...] é necessário que a empresa defina uma política que vise à 
constituição de uma área de auditoria com o objetivo de fornecer aos 
administradores, em todos os níveis, informações para controlar as 
operações pelas quais, tais administradores são responsáveis. 
(MARQUES, Wagner Luiz, 2007, p. 64).  

Conforme explicado acima, o entendimento do auditor com relação ao negócio 

depende da estruturação da governança corporativa efetivada e vice-versa. Após 

aplicação desta, o autor deixa claro que se faz necessária uma observação minuciosa 

quanto à sensibilidade das melhorias diante dessa nova proposta, pois o objetivo está 

em fazer com que o colaboradores e administradores entendam, aceitem e usufruam 

desta tendência de gestão. Então, para definição de uma estratégia adequada, será 

necessário um levantamento prévio do nível de conhecimento do propósito efetivo das 

atividades passiveis de auditoria frente à imagem e às normas da empresa.  

12. AUDITORIA DE GESTÃO: COMO COMEÇAR? 

Tendo como base a governança corporativa, observa-se que os controles 

internos são cada vez mais exigidos atualmente, pois a preocupação em manter o 

nível solicitado pelas auditorias é grande. A preparação para um processo de 

certificação requer bastante procedimentos e estratégias para a execução adequada. 

Afinal de contas, esta é a etapa final de uma longa jornada de adequação de 

processos, implantação de procedimentos, mudanças na cultura organizacional e 

outras tantas novidades trazidas por uma norma, uma legislação ou uma diretriz. Com 

isso, é importante a elaboração do planejamento pelas empresas para obterem 

sucesso ao ser auditada. Por causa disso, entender como funciona esse processo é 
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fundamental para obter bons resultados. Sendo assim, segundo a NBC TA 300, é 

aconselhável montar uma estratégia de auditoria, que defina o alcance, a época e a 

direção da auditoria, com o propósito de guiar o passo a passo do plano de auditoria.  

O auditor deve desenvolver e documentar um plano global de auditoria 
que descreva o alcance e a conduta esperados da auditoria. Embora 
o registro do plano global de auditoria precise ser suficientemente 
detalhado para orientar o desenvolvimento do programa de auditoria, 
seu conteúdo e forma precisam variar de acordo com o porte da 
entidade, a complexidade da auditoria e a metodologia e tecnologia 
especificadas pelo auditor (CORDEIRO, 2012, p. 114).  

Pode-se dizer que o planejamento consiste em uma importante tarefa de 

gestão e administração, que está relacionada com a preparação, organização e 

estruturação de um determinado objetivo. Neste contexto, conforme citado acima, fica 

claro que a auditoria requer um plano a fim de manter as entregáveis adequadas e, 

também, um padrão para guiar os passos da equipe. Assim, o autor deixa claro que 

se reveste de particular importância a etapa do planejamento para as equipes de 

auditorias e, principalmente, para as empresas que serão auditadas.  

Ora, em tese, pode-se dizer que, conforme citado acima, Cordeiro vai ao 

encontro da essência do planejamento da auditoria comparado a resolução do 

conselho. Caso contrário, haveria uma divergência sobre as diretrizes esperadas de 

um auditor. O autor deixa claro que planejamento não é um evento isolado na 

auditoria, ele é construído constantemente durante o processo. É importante 

considerar que todo o planejamento pode ser discutido com a administração da 

entidade, pois a auditoria visa entregar serviços estruturados na estratégia 

empresarial e, nesse caso, deveria realizar o alinhamento entre os atores envolvidos.  

Pode-se dizer que a resolução do conselho afirma a necessidade de 

administrar as estratégias adequadamente, pois especifica a estrutura, a ação e o 

tempo para realizar o processo. Neste contexto, fica claro no livro do Cordeiro que 

existem diversas variáveis para serem consideradas durante a abrangência dos 

horizontes do plano de auditoria, por exemplo, o porte da entidade. O mais 

preocupante, contudo, é constatar que, muitas vezes, não há planos para todas as 

extensões de cenários. Bem como nos assegura a Norma NBC-TA 300 (2009, p. 04 

"o planejamento não é uma fase isolada da auditoria, mas um processo contínuo e 
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interativo". Assim, preocupa a existência da natureza paradoxal da eficiência 

organizacional, podendo apresentar a ineficácia do planejar porque não há um 

processo a longo prazo visto que, muitas vezes, o foco seria imediatista e fazendo 

com que acionistas e investidores se afastem em virtude da queda dos resultados e 

dos indicadores empresariais.  

É evidente que conciliar antagonismos na empresa possui complexidades 

envolvidas, porém, são primordiais. A Norma NBC-TA 300 (2009, p. 04) mostra que 

deste modo a necessidade do planejar é evidente para o sucesso da conquista das 

conformidades, conforme a exigência normativa e/ou legislativa requerida:  

O planejamento da auditoria envolve a definição de estratégia global 
para o trabalho e o desenvolvimento de plano de auditoria. Um 
planejamento adequado é benéfico para a auditoria das 
demonstrações contábeis de várias maneiras, inclusive para: auxiliar 
o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da 
auditoria; auxiliar o auditor a identificar e resolver tempestivamente 
problemas potenciais; auxiliar o auditor a organizar adequadamente o 
trabalho de auditoria para que seja realizado de forma eficaz e 
eficiente; auxiliar na seleção dos membros da equipe de trabalho com 
níveis apropriados de capacidade e competência para responderem 
aos riscos esperados e na alocação apropriada de tarefas; facilitar a 
direção e a supervisão dos membros da equipe de trabalho e a revisão 
do seu trabalho; auxiliar, se for o caso, na coordenação do trabalho 
realizado por outros auditores e especialistas.  

Conforme explicado acima, o planejamento com relação a preparação para ser 

auditado depende da proposta dos planos elaborados pela governança corporativa da 

empresa e vice-versa. Após aplicação desta, o autor deixa claro que se faz necessária 

uma observação minuciosa quanto à sensibilidade de mitigar as não-

conformidades diante dessa nova proposta. Isso porque o objetivo está em fazer com 

que haja o cumprimento englobando a revisão, comprovação e avaliação dos 

controles e procedimentos operacionais de uma entidade, o estabelecimento das 

demonstrações financeiras razoavelmente apresentadas de acordo com os princípios 

de contabilidade geralmente aceitos e, também, a medição do grau em que as 

atividades da entidade estão alcançando seus objetivos. Então, para definição de uma 

estratégia adequada, será necessário um plano prévio do nível de conhecimento dos 

processos frente aos pilares da empresa.  
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12.1 O PLANEJAMENTO: ETAPA CRÍTICA? 

É notório que dar conta de prazos, lidar com produtividade e fazer as coisas 

acontecerem em uma organização não é nada fácil. Na administração, mais 

especificamente na área de gerenciamento de projetos, o método do caminho crítico 

identifica a sequência de atividades na qual, caso uma delas atrase, todo o projeto 

estará atrasado, auxiliando na árdua tarefa de cumprir as entregáveis. Em relação a 

auditoria, podemos dizer que o planejamento é o caminho crítico, porque ele avaliará 

todos os meios de execução das tarefas a fim de manter a qualidade do serviço e, 

também, do resultado. Segundo a Norma NBC TA 300 (2009), o planejamento é um 

processo continuo e iterativo, que muitas vezes começa logo após (ou em conexão 

com) a conclusão da auditoria anterior, continuando até a conclusão do trabalho da 

auditoria anual. Desse modo, verifica-se a extrema importância do planejar para a 

eficiência e eficácia do serviço.  

Decidir-se com relação atividades de auditoria já não é algo fácil, tomar a 

decisão de estruturá-la é ainda mais complicado, pois:  

Convém que o plano da auditoria considere o efeito das atividades da 
auditoria sobre os processos do auditado e forneça a base para um 
acordo entre o cliente da auditoria, a equipe de auditoria e o auditado, 
com relação à condução da auditoria. [...] Convém que o auditor-líder 
esteja consciente dos seguintes pontos: (1) as técnicas apropriadas 
de amostragem (ver Seção B.3); (2) a composição da equipe de 
auditoria e sua competência coletiva; (3) os riscos para a organização 
gerados pela auditoria. (ABNT NBR ISO 19011, 2012, p.19).  

Pode-se dizer que o excelente resultado da auditoria está associado a 

estruturação do plano. Neste contexto, fica claro que é uma atividade de alto impacto, 

executada por profissionais com elevada competência, porque estrutura todo o 

processo acordado entre ambas as partes interessadas na execução. Conforme 

citado acima, pode se destacar algumas questões importantes para a formulação de 

prioridades para a auditoria: a) a data e o resultado da última auditoria; b) exposição 

financeira das áreas; c) o risco e perda potencial; d) requisições da administração; e) 

mudanças significativas nas operações, sistemas e controles; f) oportunidade de 

obtenção de benefícios operacionais; g) capacidade de staff da auditoria. Em todo 

esse processo, o autor deixa claro que a avaliação dos riscos adequadamente, do 



 

 

47 

 

acesso a informações documentais e conhecimentos técnicos estabelecem uma 

auditoria eficiente. Assim, o planejamento contribui significativamente para a auditoria, 

isso porque ela tem objetivo de destacar a performance e boa prática administrativa a 

fim de auxiliar os processos de tomadas de decisões dos seus administradores e 

líderes.  

Toda auditoria deveria ter a clareza das análises que serão realizadas, sendo 

assim:  

O planejamento em auditoria consiste na planificação de estratégias 
claramente ordenadas, sistematizadas e bem definidas, para que 
quando da execução dos trabalhos de auditoria estas possam ser 
executadas com qualidade, profundidade e abordando todos os 
aspectos relevantes do objeto auditado (CORDEIRO, 2012, p.107).  

  

Conforme verificado pela NBC TA 300 (2009), o planejamento é realizado 

continuamente tendo como base os conhecimentos técnicos do assunto a ser 

auditado. Trata-se inegavelmente dos passos sugeridos pela ABNT NBR 19011, que 

permite convenções sobre o planejamento, seria um erro, porém, atribuir essa etapa 

particularmente em etapa rígida, metódica e sem coerência no processo de auditoria, 

uma vez que se faz peça primordial para constatar os pareceres de conformidades e 

laudos dos auditores. Assim, conforme citado acima reveste-se de particular 

importância na límpida visão sobre a execução do que realmente precisa, da forma 

como aprofundará a análise e, também, da relevância para o processo de auditoria. 

Sob essa ótima, ganha particular relevância entender o modo de preparo da auditoria 

a fim de possibilitar as empresas estarem organizadas para conforme os 

procedimentos, a legislação, a ISO e entre outros meios de obter certificações que 

beneficiam a organização.  

A implantação ou alteração de um planejamento na auditoria, então, deve ser 

direcionada por uma estratégia específica, que com acompanhamento apresente os 

melhores resultados. Como bem nos assegura Attie (2010), "o planejamento em 

auditoria permite a determinação antecipada de quais procedimentos serão 

aplicados". Uma alteração abrupta do acordado inicialmente de um determinado 

serviço prestado, por exemplo, pode ser frustrada e desencadear uma reação as 
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demandas e não a pró ação de preparação para a real necessidade da empresa, 

podendo gerar aumento de gastos ao invés de aperfeiçoamento interno. Sendo assim, 

com a ausência do planejamento, a organização estaria sendo reativa as demandas 

novamente, distorcendo do objetivo principal.  

Conforme a NBC TA 320 (2009, p. 04), o conceito de materialidade é aplicado 

pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria, e na avaliação do efeito de 

distorções identificadas na auditoria e de distorções não corrigidas. Ao planejar a 

auditoria, é necessário que se realize o julgamento sobre as distorções consideradas 

relevantes. Isso demostraria os alicerces para auxiliar na avaliação do risco, bem 

como sua identificação e procedimentos extras para serem realizados:  

A materialidade determinada no planejamento da auditoria não 
estabelece necessariamente um valor abaixo do qual as distorções 
não corrigidas, individualmente ou em conjunto, serão sempre 
avaliadas como não relevantes. As circunstâncias relacionadas a 
algumas distorções podem levar o auditor a avaliá-las como relevantes 
mesmo que estejam abaixo do limite de materialidade. Apesar de não 
ser praticável definir procedimentos de auditoria para detectar 
distorções que poderiam ser relevantes somente por sua natureza, ao 
avaliar seu efeito sobre as demonstrações contábeis o auditor 
considera não apenas a magnitude, mas, também, a natureza de 
distorções não corrigidas, e as circunstâncias específicas de sua 
ocorrência (NBC TA 450, item A16). (NBC TA 320,2009, p. 04).  

Conforme explicado acima o que importa, portanto, é estruturar com qualidade 

o plano. Essa, porém, é uma tarefa que requer conceitos como a materialidade, 

imparcialidade, análise de risco, conhecimento prévio da capacidade de staff e entre 

outros fatores inerentes a boa preparação dessa etapa. Vê-se, pois, que o auditor é 

um administrador desse caminho crítico, conforme citado no início do capitulo. O autor 

deixa claro que é preciso ressaltar a relevância da auditoria bem executada para 

manter a qualidade das entregáveis aos diversos clientes, seja interno ou externo, 

bem como atrair investidores e melhorar a empresa no mercado de capitais, 

infelizmente, o planejamento pode passar despercebido em algumas empresas que 

se movimentam para mitigar não conformidades no momento e não a longo prazo. 

Por final, é aconselhável realizar o planejamento contínuo e interativo uma vez que 

ele não deve ser inflexível. 
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13.  ESTUDO DE CASO - NATURA 

A Natura Cosmético é a maior multinacional brasileiro de cosméticos. Fundada 

na década de 1960 por Antônio Luiz Seabra e, após parceria com demais 

empreendedores, a empresa foi crescendo e, na década de 90, ganhou espaço no 

mercado internacional com expansão para a América Latina e, também, obteve 

vantagem competitiva na fabricação de fitoterápicos. Em virtude disso, hoje, está 

presente no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, Venezuela, França e 

Estados Unidos, além de outros 63 países indiretamente.  

Em 2004, a empresa optou pela abertura de capital, tornando – se a primeira 

empresa de cosméticos na América Latina a abrir o capital. A abertura foi um caso de 

sucesso, pois apresentou boa estrutura e qualificado planejamento alinhado a 

governança a fim de entrar no grupo de empresas negociadas no Novo Mercado da 

Bolsa de Valores de São Paulo. Tal fato auxiliou no posicionamento estratégico de 

mercado a fim de reduzir custos, melhorar a valorização e liquidez das ações e de 

aumentar o comprometimento com a governança corporativa, como defende o autor 

Borgherth, (2007). Isso ajudaria no posicionamento no mercado interno diante das 

empresas concorrentes, como AVON e L’Oréal, e auxiliaria na captação de 

investimentos, porque, segundo nosso debate exposto nessa pesquisa, aumentaria a 

nitidez pela divulgação dos relatórios financeiros. Com isso, aderiu ao segmento 

especial de governança corporativa mais exigente da BOVESPA, a Bolsa de Valores 

brasileira, porque as empresas concordam em adotar práticas de governança que vão 

além das exigências regulatórias brasileiras. Assim, observa-se o reflexo importante 

da governança diante do planejamento adequado para alcançar os resultados 

atrelados as mudanças de gestão. Então, segundo Alvez (2006), dentre várias 

oportunidades, uma delas é a consolidação da imagem empresarial, já que o mercado 

financeiro permite forte reconhecimento indo ao encontro das tendências empresariais 

de estar presente cada vez mais aos consumidores mais investigativos. 

Em meados ao período de instabilidade econômica em virtude do cenário 

nacional e internacional, a corporação conseguiu sucesso de vendas das ações no 

mercado financeiro. Isso ocorreu devido ao grau de comprometimento com a 
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governança corporativa, a qual ajudou a empresa reestruturar os processos com o 

objetivo de atingir maiores patamares.  A Natura permaneceu comprometida com as 

boas práticas de governança corporativa, elevando a credibilidade mercadológica. 

Isso impulsionou o crescimento das vendas para "33% em 2004, atingindo R$ 2,5 

bilhões, e levando a um crescimento de 117% ao longo dos últimos três anos" 

(Estudos de Caso de Boa Governança Corporativa, 2005, p. 91), ampliando a 

participação no mercado doméstico passou de 17,1% em 2003 para 18,9% em 2004 

segundo o mesmo estudo.   

Em 2005, a Natura inicia um processo de estruturação da gestão de riscos. A 

Auditoria interna é uma divisão da governança corporativa permitindo que o 

planejamento adequado e acompanhamento da gestão de riscos, com isso, 

reafirmamos que a Natura obteve o alinhamento desses pilares para conquistar os 

objetivos e melhorar a gestão (OLIVEIRA, Assizio, 2016).  Segundo o IBCG (2008), 

no ano seguinte, 2006, A Natura criou a filosofia e a política do aprimoramento da 

metodologia COSO. Segundo Furtado (2014), o método é uma ferramenta de estudar 

as causas de fraudes em relatórios financeiros a fim de obter recomendações para 

empresas públicas e auditores independentes. Com isso, foi necessário o 

planejamento das ações e a reorganização interna a fim de obter os processos 

adequados para as diretrizes da auditoria interna. Assim, esse dado informa mais uma 

vez a necessidade do planejamento como forma de sucesso para os pareceres 

favoráveis das auditorias independentes.  

Em 2013, o número de funcionários, chamados na empresa de 

"colaboradores", atingiu 7.000 e o de consultoras estimado em 1,5 milhão. Em 2016, 

adquiriu por um valor não informado a compra da Emeis Holdings Pty Ltd, dona da 

rede de cosméticos australiana Aēsop. Em 2017, realizou a compra da rede The Body 

Shop da L'Oréal, por cerca de € 1 bilhão, aumentando significantemente sua presença 

internacional e faturamento global. Segundo o conteúdo compartilhado pelo jornal 

Valor Econômico, o Ebitda da Natura foi de R$ 628,4 milhões, alta de 36%. 

Considerando esses gastos das aquisições, o indicador cresceu 9% em 2017. 

A empresa possui forte compromisso com a sustentabilidade, possuindo ações 

que garantem destaque a ela no mercado, por exemplo, podemos destacar o 
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compromisso na não testagem em animais, cuidado com a origem da matéria prima, 

possui embalagens sustentáveis e entre outras. Tal fato pode ser visto quando a 

própria afirma que cuida da matéria prima até o descarte do produto, gerando 

liderança e destaque em sustentabilidade. Dessa maneira, a empresa estrutura a 

governança de acordo com as medidas de normas e legislação ambientais, como por 

exemplo, a ISO 14001. Essas medidas ocasionaram resultados provenientes de uma 

mudança interna a fim de estar preparada para auditorias externas já que possui 

conformidades exigidas e, também, diferencial mercadológico frente as demais 

concorrentes.  

Observa-se que, com essas mudanças, a Natura direcionou e controlou de 

maneira transparente e sistemática o próprio planejamento a fim de administrar os 

recursos disponíveis com a necessidade indo ao encontro do ponto de vista de que o 

plano é essencial para o sucesso dos pareceres da auditoria. Com isso, os 

administradores da Natura colocaram esforços em implementar ações que 

aumentassem a credibilidade da empresa no mercado com o projeto bem estruturado.  

Pode se dizer que as práticas de governança corporativa foram resultadas em 

sucesso, pois obtiveram um planejamento adequado pautado nas regulamentações, 

nas ações e na mudança de gestão interna. O planejamento permitiu pontuar as áreas 

de maior atenção para conseguir promover a qualidade de gestão e alinhamento das 

partes interessadas. Conclui-se que houve o plano adequado para examinar a 

integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações passíveis 

de auditorias e, consequente, gerar credibilidade no mercado financeiro. Vê-se, pois, 

que a gestão interna empresarial contribuirá para a boa qualificação da companhia, 

garantindo o diferencial competitivo. Dessa forma, a governança auxiliou na 

preparação empresarial para as auditorias com a obtenção de conformidades e de 

adequação as normas e legislações vigentes.   
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14. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o 

planejamento da governança corporativa está sendo essencial para o sucesso em 

auditorias, uma reflexão acerca dos benefícios de administrar estrategicamente o 

plano de ação e dificuldades encontradas ao trabalhar esse conteúdo, além disso, 

também permitiu estruturar uma proposta baseado em boas práticas estudadas, que 

seria planejar antes de realizar, ou seja, obter um comportamento ativo na empresa 

ao invés de um reativo diante das demandas surgidas. Com isso, pôde - se perceber 

a necessidade da governança corporativa associada ao planejamento estratégico a 

fim de atingir maiores patamares.  

Para se atingir uma compreensão dessa realidade, definiu-se o objetivo geral 

de constatar de que forma a aplicação do planejamento adequado pode refletir ou 

contribuir controle e aprimoramento da gestão interna como meio de se preparar para 

o aprimoramento da gestão interna, refletindo em sucesso na auditoria independente. 

Percebeu-se uma relação expressiva entre o planejamento e ao sucesso empresarial, 

principalmente, em relação vantagens no mercado financeiro e possibilidade de 

adquirir conformidades em auditorias independes. 

De um modo geral, as empresas demonstraram interesse em obter vantagem 

competitiva no mercado financeiro por meio da transparência e fidedignidade obtida, 

mas ainda possuem algumas dificuldades, como planejar adequadamente com foco 

nos resultados esperados. A maioria das empresas utilizam recursos, procedimentos 

e legislação em seus processos, mas a falta de apoio da alta gestão e falta de tempo 

para planejar faz com que o uso dos recursos ainda fique muito limitado. 

Ao compreender a origem da auditoria, tem-se uma visão global das 

necessidades empresariais a fim de aprimorar a procura por melhores práticas e 

controles existentes, visto que a maioria deve possuir um planejamento adequado a 

fim de não cometer equívocos que impediriam uma boa qualificação da empresa. 

A pesquisa bibliográfica conseguiu obter informações importantes para ampliar 

o conhecimento das novas tendências mercadológicas desse setor empresarial que 
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está emergente nas companhias. Além disso, aprimorou o conhecimento da 

importância uma gestão eficiente e eficaz a fim de priorizar o controle interno 

estrategicamente, ressaltando a necessidade de capacitação em diversas frentes 

empresariais, como legislação, contabilidade e administração. 

Dada à importância do tema, foi possível constatar que é necessário o 

desenvolvimento de planejamento vise à adequação continuada dos processos 

internos, que possam desencadear competências e habilidades para garantir 

conformidades e maior transparência, que atendam as diferentes necessidades do 

mercado financeiro e, assim, efetivar uma prática de governança corporativa 

diferencial ao resultado financeiro da gestão. 

Portanto, a é importante o planejamento adequado associado a utilização de 

recursos de governança nas empresas. Isso permite às empresas obterem benefícios 

oriundos dessa prática e, também, maior controle quanto ao processo de 

conformidade/resultados durante uma auditoria independente de uma forma mais 

enriquecedora e fidedigna, motivando os investidores a ter mais vontade de aplicar 

recursos e, também, atingir diversos novos nichos mercadológicos uma vez que 

poderá atender aos clientes mais exigentes e atrair investidores no mercado de ações. 

Desse modo, é aconselhável destinar maior tempo para o planejamento do que para 

a execução a fim de estudar os impactos e as metas empresariais a fim de obter 

sucesso ao passar por uma auditoria externa ou por uma certificação, como também 

adquirir espaço no mercado financeiro.  
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