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RESUMO 

o objetivo deste trabalho é clarificar uma situação crítica em relação ao processo 

de terceirização da função de auditoria interna, que vem sendo propagado pelas consultorias 

nacionais e internacionais como uma atividade necessária ao meio empresarial, substituindo 

as formas tradicionais desta atividade. Com base num estudo exploratório e descritivo. 

apresenta conceitos, experiências e comentários sobre controle interno organizacional e 

auditoria, bem como modelos de terceirizações desta função praticados no mercado, 

apresentando as possíveis implicações ao dirigente da alta administração pela adoção ou não 

à decisão de terceirizar as atividades de auditoria interna. 

Espera-se que o resultado deste trabalho contribua para minimizar uma lacuna 

que existe neste conhecimento e auxilie as organizações públicas e privadas, de médio e 

grande porte, na decisão de implementar ou não este processo, consoante aos fundamentos 

de terceirização, empregados na gestão administrativa dessas empresas. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to clarify a criticai situation regarding the 

outsourcing of the internai audit function, process that has been propagated by the national 

and international consultancies as a necessary activity to the managerial ambience. replacing 

the traditional forms of this activity. Based in a exploratory and descriptive study, it 

introduces concepts, experiences and feedbacks about internaI control organization and 

audit, as well as outsourcing models of this function practiced in the market, introducing the 

possible implications to the board of directors by the adoption or not to the decision of 

outsourcing the internai audit activities. 

Is expected that the result of this work contribute to minimize the gap that there 

is in this knowledge and assists the public and private organizations, medium and big size, 

of in the decision of implement or not this process, consonant to the outsourcing 

foundations, employees in the management of these companies. 
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Apresentação 

A dissertação foi desenvolvida com resumo inicial e sete capítulos. 

o resumo ofereceu ao leitor as condições de contorno e os aspectos maiS 

significativos da pesquisa. 

o pnmeIro capítulo tratou da definição do problema e se organIZOU nos 

seguintes itens: contextualização do problema, formulação do problema, objetivos do 

estudo, ressaltando o objetivo final e os objetivos intermediários, hipótese, delimitação do 

estudo, relevância do estudo e definição dos termos. 

o segundo capítulo, diz respeito e sistematizou o referencial teórico abordando 

aspectos diretamente ligados ao desenvolvimento da terceirização no Brasil, os principais 

modelos relacionados e o processo de terceirização da função de auditoria interna. 

Apresentou conceitos e princípios relacionados à teoria das organizações, particularmente à 

visão de controle organizacional delineado na administração clássica de Henry Fayol e de 

cultura organizacional por autores diversos. Neste capítulo, fazemos referência ao processo 

da terceirização na administração moderna, e um referencial sobre a função de auditoria 

interna nas empresas, ressaltando abordagens sobre a importância do controle interno. 

o terceiro capítulo tratou da metodologia empregada na coleta de dados, tipo de 

pesquisa, universo e amostra contemplada, seleção de sujeitos e limitação do método. 

Os quarto e quinto capítulos consideraram a aceitabilidade, ou não, do 

empresariado brasileiro em promover a terceirização da função de auditoria interna, em suas 

organizações, ressaltando os aspectos pertinentes à essência da atividade de auditoria e de 

cultura organizacional; bem como a continuidade temporal da terceirização da auditoria 

interna nas empresas que já as possui, considerando os cenários, até então, observados pela 

alta administração. Neste capítulo interpretamos a coleta de dados obtida através da 

circularização de um questionário sobre este tipo de terceirização, solicitado a empresas 

extraídas da base de dados do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil-IBRACON. 

4 



o sexto capítulo apresenta o cronograma que foi seguido. detalhado para 

diferentes etapas e atividades incluídas no estudo. definindo os períodos considerados na 

pesquisa da bibliografia. pesquisa documental, elaboração e remessa de questionário para as 

empresas envolvidas, tabulação e análise dos dados levantados e redação final e 

apresentação da dissertação. 

o sétimo capítulo contém a bibliografia utilizada na referido estudo. Constam 

ainda os anexos elaborados, que foram o modelo de questionário utilizado na pesquisa 

exploratória. o respectivo resultado em gráficos e percentuais, a relação de empresas e cópia 

dos s/ides de apresentação. 
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Capítulo 1 - Problemática 

1.1 - Contextualização do Problema 

A auditoria é uma função que há tempos vem se remodelando, se ajustando aos 

novos paradigmas empresariais. Sua origem está atrelada aos mais antigos conceitos de 

controle e de performance interna. Nas décadas passadas, com o advento dos negócios das 

empresas multinacionais em nosso país, principalmente as de origem americana e inglesa, os 

seus administradores sentiram-se com a necessidade de fortalecer o monitoramento de suas 

operações em outros países. Aquelas empresas que já possuíam o seu setor de auditoria na 

matriz, desenvolveram, em suas subsidiárias, a função correspondente. Essa cultura foi, 

portanto, amadurecida e fortalecida pela execução das auditorias operacionais e de gestão. 

Atualmente, como a maioria das funções de apoio nas empresas, a auditoria interna também 

é alvo de modelos de terceirização e, portanto, objeto de experimentações na contratação de 

serviços especializados de terceiros, através das companhias de auditoria independente ou 

externa. 

Não se aceita mais uma área de auditoria interna atuando, exclusivamente, de 

forma investigativa. Sua missão também é de definir um planejamento estratégico de 

trabalhos, em total harmonia com os aspectos negociais mais significativos na visão dos 

acionistas e da alta administração, viabilizando soluções para as principais expectativas da 

empresa. Ela é, sem dúvida, um importante aliado na redução de custos e na maximização de 

seus resultados e, por esse e principalmente motivo, os administradores vêm a possibilidade 

e/ou necessidade de terceirizar a sua função, os seus serviços internos. 

A contextualização do problema está inserido num ambiente tecnico-organizacional, uma 

vez que analisaremos os seguintes pontos: 

a. a aceitabilidade do empresariado brasileiro em promover a terceirização da função de 

auditoria interna, em suas organizações, considerando aspectos pertinentes à essência da 

atividade de auditoria e de cultura organizacional; 

b. a continuidade temporal da terceirização da auditoria interna nas empresas que já as 

possui, considerando os resultados, até então, observados pela alta administração. 
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1.2. - Formulação do Problema 

À luz dos elementos da gestão administrativa e de cultura organizacional em 

empresas de médio e grande porte, até que ponto o processo de terceirização da auditoria 

interna é viável, considerando aspectos relacionados a custos, eficácia e credibilidade dos 

modelos existentes no mercado? 

1.3 - Objetivos 

1.3.1 - Objetivo Final 

Apresentar uma análise crítica para os gestores organizacionais na decisão de 

implementar ou não a terceirização da função de auditoria interna, considerando as variáveis 

conhecidas do processo e a gama de eventos significativos que impactaram recentemente a 

credibilidade das empresas americanas e respectivas auditorias independentes. 

1.3.2 - Objetivos Intermediários 

• Considerar as contribuições de Henry Fayol no campo da administração clássica, 

com relação aos conceitos e funções de controle organizacional; 

• Investigar como se efetivou a implantação de modelos de terceirização de 

auditoria interna, em empresas de médio e grande porte, e que responsabilidades 

e atividades foram envolvidas no processo; 

• Levantar quais os resultados atingidos por essas empresas, considerando os 

impactos na redução do nível hierárquico organizacional, no comprometimento 

do controle interno, na exposição das informações estratégicas e na minimização 

de custos administrativos; 

• Analisar e interpretar a coleta de dados obtida através da circularização de um 

questionário sobre este tipo de terceirização, solicitado a empresas extraídas da 

base de dados do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil-IBRACON. 
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1.4 - Hipótese 

Por ter sido utilizado um estudo exploratório numa área na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado, o presente trabalho só comportou hipótese 

voltada à pesquisa descritiva. Na área de auditoria, a terceirização é muito recente. 

À partir dos objetivos do estudo, o presente trabalho pretende verificar a 

hipótese de que existe uma propensão, por parte do empresariado pesquisado, a flexibilizar a 

função de auditoria interna utilizando os recursos de terceirização de serviços e adequando a 

cultura organizacional existente nessas empresas para a uma possível mudança no conceito 

de auditoria. 

1.5 - Delimitação do Estudo 

o estudo analisará a aceitabilidade e a viabilidade dos empresários em 

implementar uma abordagem de auditoria interna, consoante aos fundamentos de 

terceirização empregadas na gestão administrativa, a partir de modelos existentes no 

mercado e das respostas oriundas de um questionário específico sobre o assunto. 

1.6 - Relevância do Estudo 

Como a administração necessita fazer-se presente por toda a organização, e em 

cada um dos sistemas e processos que a compõe, determinando que tudo funcione e flua 

corretamente conforme definido, a auditoria funciona, efetivamente, como os olhos da 

administração. O auditor interno aprofunda em aspectos de controle, na integridade dos 

dados contábeis e financeiros e, principalmente, na identificação e tratamento das distorções, 

disfunções e desvios das operações da empresa. 

Não podemos admitir mais num conceito moderno de atuação da auditoria, que 

esta não seja acoplada ao modus-operandi de uma empresa. A auditoria tem que funcionar 

integrada e interagindo nos principais processos internos, atuando de forma preventiva e 

detectiva, atestando o cumprimento de metas, objetivos e diretrizes organizacionais, e 

sugerindo as melhores práticas a serem adotadas. Concomitantemente, o valor agregado 

desta função é também composto por uma parcela bastante relevante de tempestividade na 
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qual pode-se visualizar impactos futuros na organização. A auditoria deve estar atenta às 

principais transformações e des\ios que fatores internos ou externos possam provocar na 

continuidade dos negócios. 

A terceirização domina hoje o espaço de notícias sobre administração. Foi capa 

de revista, matérias diversas publicadas, vários artigos escritos para exprimir seu alcance 

junto às empresas interessadas em ações inovadoras. Experiências já desenvolvidas e 

práticas iniciadas marcam o cenário da aplicação da terceirização no Brasil e nos países do 

primeiro mundo. Isto nos leva, portanto, a enquadrar e caracterizar a terceirização no 

contexto das técnicas modernizantes, inserida naturalmente nos conceitos e bases científicas 

da administração. 

1. 7 - Definição dos Termos 

AI - Abreviação de Auditoria Interna 

Auditor - Provém da palavra inglesa to audit (examinar, ajustar, corrigir, certificar). Aquele 

que audita as empresas. 

Auditoria - É uma especialização contábil e financeira voltada a testar a eficiência e a 

eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar uma opinião sobre 

determinado dado. 

Auditoria de conformidade - Processo de auditoria ambiental, com normas, termos 

contratuais e governança corporativa. 

Auditoria de sistemas - Processo de auditoria destinado a validar todo o ambiente de 

sistemas e processos informatizados. 

Auditoria independente - Também denominada de auditoria externa. É uma função 

executada por empresas de auditoria, cuja finalidade principal é de validar as demonstrações 

financeiras das empresas contratantes do serviço. Sua responsabilidade, entre outras, é de 

assegurar que todas as peças contábeis e financeiras encontram-se em conformidade com as 
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normas gerais de contabilidade e normas internacionais de auditoria, fazendo com que o 

investidor e acionista tenham confiabilidade em seu parecer de auditoria. 

Auditoria interna - É a função organizacional responsável em emitir opinião conclusiva ou 

considerações a respeito das operações examinadas, avaliando os f1uxos, sistemas. plano de 

controle interno e desempenho da organização ou de qualquer de seus segmentos, e 

auxiliando a alta administração e demais membros do corpo gerencial a executarem de 

maneira eficaz as responsabilidades afetas. 

Auditoria operacional - Processo de auditoria destinado a exammar, constatar e 

diagnosticar todas as operações administrativas, financeiras e outras, internas ou externas, à 

empresa. 

Benchmarking - Estabelecimento de padrões e modelos entre os diversos processos das 

empresas, considerando o aspecto de excelência como o item definidor. 

Compliance-offlcer - Auditor responsável pela integridade e legitimidade dos controles 

internos da empresa. 

Controle Interno - Compreende o plano da organização e o conjunto coordenado de 

métodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a 

exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e 

encorajar a adesão à política traçada pela administração. 

Control Self Assessement (CSA) - Metodologia de auto-avaliação empregada pelos 

auditores objetivando atestar a qualidade e o desempenho dos processos. 

Core business - Âmago do principal negócio de uma empresa; o que a empresa pOSsUI 

competência. 

Co-sourcing - Parceria entre auditores na estrutura interna de uma empresa 

Empresas de médio e grande porte - Compreende empresas com faturamento anual igual 

ou superior a US$ 50 milhões. 
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Empresa-mãe - É uma grande organização nacional ou empresa multinacional geradora de 

empresas satélites. Ex.: as montadoras e seus fornecedores de autopeças. 

Governança corporativa - "Corporate" vem de "corporation", que é o equivalente em 

inglês da nossa "S.A.". No caso, podemos simplesmente pensar em "empresa". 

"Governance" vem do latim "gubernare" e tem a ver com "governar". Em resumo, a 

expressão significa "o sistema de governo da empresa". No caso da empresa moderna, 

considera-se que o principal instrumento de "governo" é o Conselho de Administração, 

chamado em inglês de "Board of Directors". 

Holding - Empresa centralizadora e/ou controladora de outras empresas de um mesmo 

grupo. 

Knowledge 

anteriores. 

É compartilhar o conhecimento adquirido pela experiência em trabalhos 

Quarterização - Estágio avançado de terceirização. É a "terceirização" do processo de 

terceirização. 

Mapeamento de risco - Quantificação dos fISCOS tangíveis e intangíveis, inerentes aos 

processos de negócio da empresa. 

Modus-operandi - Compreende o ambiente de negócios e de controle da empresa, onde as 

operações são realizadas. 

Quality-assurance - Garantia da qualidade. 

Team-work - Trabalho em grupo objetivando a integração da auditoria na empresa. 

Terceirização - É a tendência de transferir, para terceiros, atividades que não fazem parte 

do negócio principal da empresa. É uma tendência moderna que consiste de esforços nas 

atividades essenciais, delegando a terceiros o processo de gestão de atividades de apoio ou 

suporte. 
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Securi(v-ojJicer - Auditor responsável pela segurança lógica e tlsica dos sistemas 

informatizados. 
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Capítulo 2 - Referencial Teórico 

2.1. Relativamente à Escola Clássica de Henry Fayol 

Em seu livro "Administração Industrial e Geral (l950T. Fayol elaborou os 

princípios gerais da administração. Alguns desses princípios contrastam com os de Taylor. 

Por exemplo. Taylor advogou a supervisores, cada um especializado num aspecto da tarefa 

do operário. Contrariamente, Fayol defendeu o princípio de unidade de comando, segundo o 

qual uma pessoa deve ter apenas um chefe diante do qual ela é responsável pelo seu 

trabalho l
. 

Depois de distinguir as funções empresariais (técnica, comercial, financeira e 

contábil), Fayol procurou medir a importância relativa dessas diversas capacidades em cada 

nível da empresa (diretor, chefe de serviço técnico, chefe de divisão, chefe de oficina, 

contramestre e operário). As tabelas de avaliação que apresenta são evidentemente feitas 

sem muito cuidado estatístico, de modo que servem apenas como demonstrativo da forma de 

comprovar a hipótese. Sua proposição principal é muito útil ainda hoje: "A capacidade 

técnica é a principal capacidade dos chefes inferiores da grande empresa e dos chefes da 

pequena empresa industrial; a capacidade administrativa é a principal capacidade dos 

grandes chefes. A capacidade técnica domina a base da escala hierárquica, a capacidade 

administrativa, o topo". 

No desenvolvimento organizacional a teoria clássica proposta por Taylor e por 

Fayol, deu ênfase à organização formal e à racionalização dos métodos de trabalho. A 

organização cientifica do trabalho trouxe uma abordagem rígida e mecânica que considera o 

homem apenas um mero dispositivo das máquinas, objetivando a conquista da eficiência, 

mas, no entanto, mostrou-se incompleta e parcialista. 

A hierarquia da organização formal representa a distribuição da autoridade e da 

responsabilidade entre os diversos níveis da estrutura. Para os autores clássicos a autoridade 

é o fundamento da responsabilidade. A área de autoridade é representada como uma 

pirâmide invertida, onde à medida que se sobe na cadeia de comando até o alto da estrutura 

da organização, a área de autoridade se expande gradualmente em cada escalão. 

I. CHIAVENATTO, Idalberto, Teoria geral da administração, vol. 2, capo 14, p. 18: a abordagem clássica 
proposta por Taylor e por Fayol, separadamente, deram ênfase às tarefas e à estrutura organizacional, 
proporcionando uma abordagem rígida e mecanicista. A eficiência foi o objetivo básico perseguido por essa 
teoria. 
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Fayol dizia que a "autoridade é o direito de dar ordens e o poder de eXigir 

obediência". Da mesma forma que a autoridade, a responsabilidade é Ulll dos termos mais 

mal compreendidos na literatura administrativa. O termo responsabilidade é usado COIllO 

sentido de dever, de atividade, de atribuição. Diz-se que a responsabilidade é delegada a 

subordinados, embora, na realidade, o que se delegue seja autoridade. A essência da 

responsabilidade é a obrigação de utilizar a autoridade para exigir que sejam executadas as 

tarefas. 

Fayol parte da proposição que toda empresa pode ser dividida em seus grupos, a 

o FunçtJes técnicas, relacionadas com a produção de bens ou de serviços da 

empresa. 

o Funçties comerciais, relacionadas com a compra, venda permutação. 

o Funçtiesjinanceiras, relacionadas com a procura e gerência de capitais. 

o Funçties de segurança, proteção e preservação dos bens e das pessoas. 

o Funçties contábeis, inventários, registros, balanços, custos e estatística. 

o Funçties administrativas, integração de cúpula das outras cinco funções. As 

funções administrativas coordenam e sincronizam as demais funções da 

empresa, pairando sempre acima delas. 

Para explicar o que sejam as funções administrativas, Fayol define o ato de 

administrar como sendo: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Sendo que o de 

controlar especificado como "verificar que tudo ocorra de acordo com as regras 

estabelecidas e as ordens dadas ". 

Estes são os elementos da administração que constituem o chamado processo 

administrativo, e que são localizáveis em qualquer trabalho do administrador em qualquer 

nível ou área de atividade da empresa. Em outros termos, tanto o diretor, o gerente, o chefe, 

o supervisor, como o encarregado - cada qual em seu nível - desempenham atividades de 

previsão, organização, coordenação e controle, como atividades administrativas essenciais. 

2. Fayol, Henri, Administração industrial e geral, cit., p.7. 
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Para Fayol. a função administrativa não se concentra exclusivamente no topo da 

empresa, nem é privilégio dos diretores, mas é distribuída proporcionalmente entre todos os 

níveis hierárquicos. À medida que desce na escala hierárquica, mais aumenta a proporção 

das outras funções da empresa e. à medida que sobe na escala hierárquica, mais aumenta a 

extensão e o volume das funções administrativas. 

A ciência da administração, como toda ciência deve se basear em leis ou em 

princípios. Fayol tentou também definir os princípios gerais de administração, 

sistematizando-os muito bem. embor~a sem muita originalidade, porquanto os coletou de 

diversos autores de sua época. Como a função administrativa restringe-se somente ao 

pessoal, isto é, ao corpo social, é necessário um certo número de condições e regras, a que se 

poderia dar o nome de princípios, para assegurar o seu bom funcionamento. Tudo em 

administração é questão de medida, de ponderação e de matéria administrativa. Tais 

princípios, portanto, são maleáveis e adaptam-se a qualquer circunstância, tempo ou lugar. 

2.2. Relativamente à Auditoria Interna 

A administração da empresa, com a expansão dos negócios, sentiu a necessidade 

de dar maior ênfase às normas ou aos procedimentos internos, devido ao fato de que o 

administrador, ou em alguns casos o proprietário da empresa, não poderia supervisionar 

pessoalmente todas as atividades. Entretanto, de nada valia a implantação desses 

procedimentos internos sem que houvesse um acompanhamento, no sentido de verificar se 

estes estavam sendo seguidos pelos empregados da empresa. 

Adicionalmente, o auditor externo ou independente, além de sua opinião ou 

parecer sobre as demonstrações contábeis, passou a emitir um relatório-comentário, no qual 

apresentava sugestões para solucionar os problemas da empresa, que chegaram a seu 

conhecimento no curso normal de seu trabalho de auditoria. Entretanto, o auditor externo 

passava um período de tempo muito curto na empresa e seu trabalho estava totalmente 

direcionado para o exame das demonstrações contábeis. Para atender à Administração da 

empresa, seria necessária uma auditoria mais periódica, com maior grau de profundidade e 

visando também às outras áreas não relacionadas com contabilidade (sistema de controle de 

qualidade, administração de pessoal etc.). 
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Portanto. surgiu o auditor interno como uma ramificação da profissão de auditor 

externo e, conseqüentemente, do contador. O auditor interno é um empregado da empresa, e 

dentro de uma organização ele não deve estar subordinado àqueles cujo trabalho examina. 

Além disso. o auditor interno não deve desenvolver atividades que ele possa vir um dia a 

examinar (como por exemplo, elaborar lançamentos contábeis), para que não interfira em 

sua independência. 

Importa informar que, em alguns grupos de companhias, os auditores internos 

são subordinados diretamente à sociedade holding. Nesse caso, apenas a administração da 

empresa investidora pode admitir ou demitir auditores internos de sociedades controladas e 

coligadas. As principais diferenças entre o auditor interno e o auditor externo são 

importantes. 

O auditor interno é um empregado da empresa auditada, tendo como 

conseqüência menor grau de independência. Ao executar auditoria contábil e operacional 

tem como principais objetivos: 

• verificar se as normas internas estão sendo seguidas; 

• verificar a necessidade de aprimorar as normas internas vigentes; 

• verificar a necessidade de novas normas internas; 

• efetuar auditoria das diversas áreas das demonstrações contábeis e em áreas 

operacionais, com maior volume de testes (tem maior tempo na empresa para 

executar os serviços de auditoria). 

O auditor externo ou independente, por não ter vínculo empregatício com a 

empresa auditada, possui maior grau de independência. Executa apenas auditoria contábil e 

o principal objetivo é emitir um parecer ou opinião sobre as demonstrações contábeis, no 

sentido de verificar se estas refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o 

resultado das operações de recursos da empresa examinada. Também, se essas 

demonstrações foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e se esses princípios 

foram aplicados com uniformidade em relação ao exercício social anterior. Envolve-se em 
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menor volume de testes. já que está interessado em erros que. individualmente, possam 

alterar de maneira substancial as informações das demonstrações contábeis. 

Inicialmente a auditoria limitou-se à verificação dos registros contábeis, 

visando observar se eles eram exatos. A forma primária, portanto, confrontava a escrita com 

as provas do fato e as correspondentes relações de registro. Com o tempo ampliou-se o 

campo da auditoria, não obstante muitos ainda a julguem como portadora exclusiva daquele 

remoto objeto, ou seja, a observação da veracidade e da exatidão dos registros. Daí a 

confusão terminológica que se estabelece, julgando-se que seja ela o mesmo que perícia, 

revisão ou exame de escrita simplesmente. 

o termo auditoria, de ongem latina (vem de audire), foi utilizado pelos 

ingleses para rotular a tecnologia contábil da revisão (auditing), mas hoje tem sentido mais 

abrangente. Tal expressão vinculou-se ao nosso vocabulário, da mesma forma que outros 

termos técnicos, como azienda, rédito, etc., oriundos de outras línguas. 

Vejamos agora, a título de ilustração, os conceitos e definições emitidas por 

renomados autores, a fim de esclarecermos bem a forma de percepção do assunto. Da forma 

singela e clara, escreve Holmes, adotando uma visão de sua época: 

". a auditoria é o exame de demonstraçtJes e registros administrativos. O auditor observa 

a exatidão, integridade e autenticidade de tais demonstraçtJes, registros e documentos ". 

(HOLMES, Arthur W., Auditing, principIes and procedures - 4a edição, Homewood, R.D. 

Irwin, Inc.: 1956) 

Explica, também, ser a auditoria uma crítica e sistemática observação do 

controle interno da Contadoria e dos documentos em geral que circulam em uma empresa 

(isto porque existem, mesmo, até fatos de natureza extra-patrimonial que são objeto de 

observação do auditor para que possa fundamentar as suas conclusões, que nos fornece a 

idéia exata de como até fatores psicológicos não podem e nem devem passar despercebidos 

a um auditor que prime pela eficiência de seu trabalho. 

Sobejamente divulgada nos Estados Unidos da América do Norte é a 

conceituação que admite a auditoria como: 
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", o exame dos livros contábeis, comprovantes e dem(ús registros de um organismo 

público. instituição, corporação, firma ou pessoa ou de alguma ou algumas pessoas de 

confiança. com o objetivo de averiguar a correção ou incorreçâo dos registros e expressar 

opiniâo sobre os documentos revisados, comumente em forma de certificados ", 

(HOLMES, Arthur W., Auditing, principIes and procedures - 4a edição, Homewood, R.D. 

lrwin, Inc.: 1956) 

Conceituação sistemática de um professor da Universidade de Harvard é a seguinte: 

". o exame de todas as anotaçt5es contábeis, afim de comprovar sua exatidâo, assim como 

a veracidade dos estados ou situaçt5es que as ditas anotações produzem ", 

(HANSON, Arthur Warren, Teoria Y practica de intervención y fiscalización de 

contabilidad, tradução e adaptação ao castelhano por VIDAL RIVERA, Pedro A., 1 a edição, 

Havana, Cuba, BELL: 1955). 

Ampliando bastante o conceito que se deve formar sobre auditoria, dois ilustres 

autores (BEL L e JONHS) assim se expressam: 

"Para verificaçâo geral - até onde possível - das contas de uma empresa, para determinar 

sua posiçâo financeira, o resultado de suas operações e a probidade de seus 

administradores, com o fim de comunicar o resultado do exame aos proprietários, 

acionistas, gerentes, conselheiros, bolsas e outros órgâos oficiais, síndicos, atuais ou 

prováveis arrendatários, fitturos interventores ou compradores, juntas de credores, 

agências mercantis, hipotecários ou quaisquer outros interessados" (esta é uma das suas 

relevantes utilidades, segundo os autores citados). 

"Para determinar se houve prestaçâo justa de contas de um patrimônio e se os negócios 

foram convenientemente admini~'trados, para sati:-,fação ao público, aos doadores etc., como 

no caos de entidades públicas, beneficentes, religiosas ou educacionais ", 

"Para fixar os lucros ou prejuízos de um negócio, para comunicação aos interessados", 

"Para determinar custos, inventários perdas por sinistros e demais casos e:-,peciais ", 

I5IBLlOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEIW 
FUNDACAO GETULIO VARGAS 
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"Para descobrirji'uudes ". 

"Para averiguar (I dimensclo dafmude descoberta ". 

"Para impedir aji'aude ". 

(BELL, William H. e JONHS, Ralph S., Intervención y fiscalización de contabilidades, 

tomo I, tradução e adaptação de Orlando Lopes Hidalgo, New York, 1942, 2a ed., pág.l). 

Obras mais recentes, de eméritos mestres, trazem definições atualizadas, que acolhemos e 

aceitamos: 

"As palavras auditoria ou censura de contas se relacionam com a revisão e verificação de 

documentos contábeis. registros. livros e listagens de contas. utilizadas no processo de 

captação, representação e interpretação da realidade econômico-financeira da empresa ". 

(LOPEZ, José Alvarez, Auditoria Contable, Madrid: ICAC - Ministério da Economia e 

Fazenda da Espanha: 1989). 

Tal definição é ampla e não se limita, muito corretamente, à verificação de 

"Contas Anuais" ou "Balanços Publicados", como alguns autores o fazem e, até, Normas 

Internacionais, com pouco respeito à Teoria Contábil. 

Na tendência moderna representa uma evolução relativa que primitivamente se 

atribuía à auditoria e que se limitava ao campo de simples verificação; o conceito hoje é 

dinâmico e prossegue em evolução, atribuindo-se à auditoria outras importantes funções, 

abrangendo todo o organismo da empresa e da sua administração. Mas, segundo ainda a 

trajetória dinâmica que se imprimiu à própria doutrina da Contabilidade, a técnica da 

auditoria vai ainda além e passa ao regime da orientação, da interpretação e até da previsão 

de fatos, segundo evidenciam os melhores estudos sobre o assunto. 

Além da missão de exame passa também à crítica, como conseqüência das suas 

interpretações. Esta é uma tendência essencialmente dinâmica que se origina dos aspectos 

novos que se vêm imprimindo à ciência contábil. A definição, na sua amplitude, pode ser 

enunciada da seguinte forma3
: 
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"Auditoria é uma tecnologia contáhil aplicada ao sistemático e:rame dos 

registros. demonstraçaes e de quaisquer in/imnes ou elementos de consideraçüo contáhil. 

visando a apresentar opiniaes. COlIe/usaes. críticas e orientaçaes sobre situaçiJes ou 

fimõmenos patrimoniais da riqlle7u aziendal. púhlica ou privada. querem ocorridos. querem 

por ocorrer ou pro,spectados e diugnost icados ". 

Se o exame não for sistemático, isto é, se não obedecer a um sistema racional, 

eminentemente tecnológico, com o rigor necessário, não será possível obter um trabalho 

que mereça ser classificado como contábil, sendo esta a razão pela qual não é bastante 

verificar; é preciso proceder a exames segundo um sistema tecnológico, ou seja, um 

conjunto harmônico de medidas que concorram para um fim exato. 

Outro elemento fundamental é a conclusão dos levantamentos a que se 

procedeu, sem o que não se pode dar como efetivada a taretà do auditor. A auditoria deve 

buscar as suas normas práticas dentro dos postulados da Contabilidade por uma questão de 

hierarquia lógica; quando observamos condutas diferentes das que a doutrina contábil 

estabelece podemos estar certos de que houve exorbitância no procedimento, saindo-se do 

campo da nossa disciplina para o de outra. 

Entretanto, com não é possível colocar barreiras e limites em trabalhos de tal 

categoria, o que sucede é que, como decorrência, o auditor é obrigado a usar de sua cultura 

geral e encetar trabalhos de outras espécies, que talvez não pudessem ser cumpridos por 

outros, em face da aplicação das ciências correlatas no setor do contador. 

No desenvolvimento normal de sua tarefa, o auditor é obrigado a apelar, para a 

prática de seus conhecimentos, de outras disciplinas que se apresentam como meios para 

atingir o fim principal que tem em mira, porque a auditoria é um prodigioso acréscimo de 

conhecimentos. A verificação de um documento, embora pareça simples, exige um número 

elevado de conhecimentos do profissional para que possa observar a "forma" e a "regência 

legal" do mesmo (a que leis está sujeito, especialmente as tributárias, as trabalhistas ou as 

sociais, bem como preceitos maiores, como a Constituição e os Atos dela defluentes) e 

também as "regimentais" da empresa. 

Esta é a razão pela qual afirmamos que a auditoria não é para iniciantes, sendo 
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realmente apropriada para os já experientes na direção de escritórios e de registros 

contábeis. 

Na auditoria continna-se plenamente o aspecto prático de outras protissões 

liberais, ou seja, o de que não existe uma ciência ou técnica que se possa isolar, sendo 

exercida apenas dentro de seu objeto; assim como o médico precisa ter noções de direito 

(medicina legal), o engenheiro de organização, contabilidade, administração etc., também o 

contador no exercício da auditoria precisa apelar por um grande número de técnicas e 

ciências, a fim de que lhe seja possível exercer em toda a plenitude o seu trabalho, 

cumprindo a sua tinalidade integralmente. 

° auditor não pode estabelecer barreiras na obtenção dos seus fins e para tanto 

deve inteirar-se de todo o conhecimento acessório necessário. Isto porque os conceitos 

científicos só podem ser apreciados como tais quando absolutamente integrados em um 

sistema, não se devendo tàzer abstração nem divagar em tomo de fatos meramente 

auxiliares para perturbar uma conceituação de essência. 

Importante, como observação de doutrina, a respeito, é o que escreve D'Ippolito: 

"O termo revisão, dentro do que é aceito pela prática, é adotado em sentido 

muito amplo, além do seu sign~ficado etimológico. Este significado deixaria pensar 

exclusivamente em um exame retrospectivo das operações resultantes da atuação da 

administração geral, relativas à organização, gestão e levantamentos. Na realidade não se 

trata apenas de examinar o que ocorreu, mas, também, a previsão sobre as futuras 

manifestações dos fenômenos aziendais, em junção da situação econômica e financeira da 

azienda considerada e as prováveis condições de desenvolvimento do ambiente econômico

social, no qual a mesma azienda opera. A revisão, entendida em sentido próprio, é uma das 

tarefas mais dificeis para os profissionais, tão como para os dirigentes da azienda. Ela 

requer, onde deva ser feita, para ser ejiciente, uma preparação teórica profunda no campo 

da administração e da economia em geral, um conhecimento não superficial do direito e 

notável conhecimentos de tecnologia e mercadologia geral. Requer, igualmente, também, 

uma profunda experiência dos homens e da vida aziental e ambiental. " 

(D'IPPOLITO, Teodoro, La tecnica della revisione dei bilanci delle aziendi mercantil e 

industriali - 1 a edição, Editora Abbaco, Palenno: 1967). 
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2.2.1. Controle Interno 

É o controle que a empresa exerce sobre determinado fato ou série de fatos, de 

acordo com as suas rotinas próprias. O mesmo que controle aziendal. Quando as empresas 

possuem controles deficientes pode ocorrer que a auditoria seja impraticável ou, então, 

exercida com maior rigor. O montante de fatos a serem examinados será tão menor quanto 

mais eficientes os controles internos. Para que se possa fazer um plano de auditoria, então, 

necessário se toma conhecer a qualidade dos controles internos. Para tanto, aplicam-se 

sondagens específicas e elabora-se um plano de pré-auditoria para observar a "segurança dos 

eventos,,4. 

O Que é Controle Interno? 

A definição de controle interno, constante das Normas Brasileiras para o 

Exercício da Auditoria Interna, diz: "Controles internos devem ser entendidos como 

qualquer ação tomada pela administração (assim compreendida tanta a Alta Administração 

como os níveis gerenciais apropriados) para aumentar a probabilidade de que os objetivos e 

metas estabelecidos sejam atingidos. Essas ações têm a finalidade de conferir precisão e 

confiabilidade aos dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a 

aderência às políticas administrativas prescritas". 

Esta definição, como podemos notar, reconhece que um sistema de controle 

interno se estende além dos assuntos que se relacionam diretamente com as funções da 

contabilidade e dos departamentos financeiros. Mas isso é técnico demais, dito assim toma 

impossível para leigos compreender o trabalho desenvolvido por um auditor interno. 

Costuma-se dizer que todas as pessoas têm seus controles internos próprios. 

Toda vez que uma pessoa deixa seu carro num estacionamento ou na rua, ela verifica se ele 

está com todas as portas trancadas, logo a pessoa se preocupa com o controle interno. Neste 

momento a chave do carro é o seu controle interno e a sua intenção é proteger seu bem, um 

dos propósitos do controle interno. E quando ela verifica se o carro está fechado, está 

exercendo a função do auditor interno: avaliando a existência de controles (o carro têm 

fechadura) e o cumprimento dos controles estabelecidos (foi fechado). Qualidade seria se a 

pessoa verificasse se o local onde o carro se encontra é seguro, se há guardador, ou se 

4 .. A. Lopes de Sá, Ana M.Lopes de Sá. Dicionário de Contabilidade, Atlas, 1994. 
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Quando uma outra pessoa confere o seu canhoto do talão de cheques com os 

extratos fornecidos pelo banco está assegurando que existe precisão e confiabilidade nos 

lançamentos efetuados pelo banco. Uma vez mais se está executando seu próprio controle 

interno. Quando se sai de casa, e verificam-se todas as possíveis entradas (portas e janelas), 

mais uma vez o indivíduo está executando uma função de controle interno e protegendo seus 

bens. 

Estes são alguns exemplos de controles internos que são executados no nosso 

dia-a-dia, sem que notemos a sua importância. Assim acontece nas empresas, pois todas têm 

controles internos e seus objetivos são: 

proteger seus recursos; 

assegurar que seus registros contábeis e financeiros são preCISOS e 

confiáveis; 

promover a eficiência de seus funcionários; 

• encorajar o cumprimento de suas determinações. 

Controles internos podem ser de natureza preventiva, detectiva ou 

corretiva: controles preventivos são os projetados com a finalidade de evitar a ocorrência de 

erros, desperdícios ou irregularidades. Exemplos: o fechamento da porta de seu carro e de 

sua casa ou o pagamento de seu cheque apenas contra sua assinatura. 

Controles detectivos são os projetados para detectar erros, desperdícios ou 

irregularidades, no momento em que eles ocorrem, permitindo a adoção de medidas 

tempestivas de correção. Exemplo: o alarme de seu carro e de casa, disparando, permitem 

evitar que o fato ocorra; termômetros em fornalhas, permitem corrigir a temperatura quando 

necessário; tinta vermelha próxima ao final das bobinas de papel, nas máquinas, permitem a 

substituição antes que chegue totalmente ao fim. 

Controles corretivos são os projetados para detectar erros, desperdícios ou 

irregularidades depois que já tenham acontecidos, permitindo a adoção posterior de ações 

corretivas. Exemplo: a conferência do seu extrato de conta bancária permite que você 
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detecte erros porventura existentes e a posterior adoção de medidas para correção dos 

mesmos (reclamação junto à instituição financeira). 

Quem é responsável pelos controles internos? Os auditores internos? Errado. 

Todos são responsáveis pelo correto funcionamento do controle interno. Ao auditor interno 

cabe a função de avaliar se o sistema de controle interno está funcionando como 

estabelecido e caso contrário, de propor o estabelecimento do mesmo, se ele não existir, ou 

melhorar a sua qualidade. 

Levando isso para a vida pessoal, também todos são responsáveis pelos seus 

próprios controles internos. Se você tem uma família, todos são responsáveis por fechar a 

casa, manter os veículos da família devidamente seguros, etc. Se seu filho sai com o seu 

carro, ele também deve estar consciente de que deve mantê-lo devidamente em segurança, 

dirigir com cuidado, respeitar a normas de trânsito, estacioná-lo com segurança, etc. Agindo 

assim ele está cumprindo com sua responsabilidade sobre os controles internos da íàmília. 

Então, todos os funcionários de uma empresa precisam estar atentos ao conceito 

e aos objetivos dos controles internos. Ao auditor interno cabe a função de ajudá-los a 

atingir os propósitos do controle interno estabelecido. 

Na leitura dos vários conceitos dados por vários autores que se ocuparam do 

assunto, nota-se que não existe uma unidade de pensamento sobre o que se deve entender 

por "controle interno". 

O Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados, afirma que o significado de Controle Interno é: "O Controle Interno 

compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas na empresa para 

salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e íidelidade dos dados contábeis, desenvolver a 

eficiência nas operações e estimular o seguimento das políticas executivas prescritas". 

A Instrução Normativa n° 16, de 20.12.91, do Departamento de Tesouro 

Nacional, conceitua Controle Interno como sendo: "O conjunto de atividades, planos, 

métodos e procedimentos interligados utilizado com vistas a assegurar que o objetivo dos 

órgãos e entidades da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e 
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concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão. até a consecução dos objetivos 

fixados pelo Poder Público". 

Como podemos ver o conceito é bastante abrangente. O que se verifica, de 

imediato, é que o Controle Interno refere-se não apenas aos aspectos diretamente 

relacionados às funções de contabilidade e finanças, mas sim a todos os aspectos das 

operações de uma empresa. 

Com a finalidade de entendermos o que significa "controle interno", adotaremos 

a descrição contida no livro Auditoria Interna, de William AttieS
, relativa a definição pelo 

Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos 

Certificados, já descrita anteriormente: "O controle interno compreende o plano de 

organização e o conjunto coordenado de métodos e medidas, adotados pela empresa, para 

proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, 

promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à política traçada pela 

administração" . 

Pela sua amplitude, o conceito de Controle Interno, para ser compreendido 

corretamente, deve ser examinado quanto ao seu real significado. Vamos efetuar a análise, 

observando os vários fàtores que compõem o conceito: 

a) Políticas - compreendem o conjunto de declarações de caráter administrativo a 

respeito das intenções da organização em relação a um determinado tema. Podem ser 

conceituadas como "guias de raciocínio" planejadas para a tomada de decisões em níveis 

inferiores, decisões estas aplicáveis a situações repetitivas, tendo em vista canalizar as 

decisões para os objetivos estabelecidos. É possível a identificação de dois níveis distintos 

de preocupação em termos do estabelecimento de políticas: Políticas globais, que afetam 

todo o comportamento da organização (políticas estratégicas); e políticas operacionais, que 

tem uma menor faixa de influência e que muitas vezes, aparecem como verdadeiras "regras 

de trabalho" . 

b) Objetivos - devem ser entendidos como seus planos e declarações estratégicas 

no amplo sentido. O estabelecimento de objetivos precede sempre a escolha das metas e 

5. ATTIE, William, Auditoria Conceitos e Aplicações, capo 7, pág. 61 
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seleção, desenho, implementação e manutenção dos sistemas que têm como finalidade a 

segurança na consecução dos objetivos. 

c) Metas - são alvos específicos, quantificados, dentro de sistemas característicos 

e podem também ser denominado como metas operacionais, padrões operacionais, nível de 

desempenho ou resultados esperados. Devem ser identificadas em cada sistema, claramente 

definidas, mensuráveis, com adequado grau de realismo e consistentes com os objetivos 

estratégicos. Os riscos de sua não realização devem ser também explicitamente 

reconhecidos. 

d) Plano de organização - é o modo pelo qual se orgamza um sistema. A 

estrutura organizacional necessita corresponder a uma divisão de trabalho, adequada e 

balanceada, de trabalho, de forma que sejam estabelecidas as relações de autoridade e 

responsabilidade entre os vários níveis, pelas parcelas de trabalho exigidas para a 

consecução dos objetivos da empresa, e de maneira que sejam definidas, claramente, as 

responsabilidades e autoridades dos diversos níveis. Representa, em outras palavras, a 

definição de quem faz o que, e quem tem autoridade sobre quem na empresa. 

e) Métodos e medidas - estabelecem os caminhos e os meios de comparação e 

julgamento para se chegar a determinado fim, mesmo que não tenham sido preestabelecidos 

formalmente (normas, sistemas, manuais de serviço, rotinas, etc.). A empresa, como um 

todo, pode ser caracterizada como a conjunção de vários subsistemas. Cada um dos 

subsistemas, por sua vez, compõe-se de uma cadeia de procedimentos destinados a gerar e 

registrar informações finais. O planejamento de um sistema, além de resultar num sistema 

eficiente, prático, econômico e útil, deve levar em conta a definição de procedimentos 

especificamente destinados a promover o controle sobre as operações e as atividades 

preferencialmente formalizadas através de manuais. 

t) Proteção do patrimônio - compreende a forma pela qual são salvaguardados e 

defendidos os bens e direitos da empresa (custódia, controle e contabilização de bens, 

alçadas, normas, etc.). 

g) Exatidão e fidedignidade dos dados contábeis - correspondem à adequada 

precisão e observância aos elementos dispostos na contabilidade. A classificação dos dados 

dentro de uma estrutura formal de contas, seguida da existência de um plano de contas que 
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facilite o seu registro, preparação e contabilização de um manual descritivo do uso das 

contas conjugado à definição de procedimentos que possibilitem a análise, a conciliação e a 

solução tempestiva de quaisquer divergências são elementos significativos para a expressão 

da fiel escrituração contábil (Plano Geral de Contas, regras de contabilização. manuais de 

serviços. conciliação contábil dos diversos sistemas com a contabilidade, levantamentos das 

contas não escrituradas eletronicamente, etc.). 

h) Eficiência operacional - compreende a ação ou força a ser posta em prática 

nas transações realizadas pela empresa. A definição de adequado plano de organização 

aliada aos métodos e procedimentos bem definidos, assim como a observação de normas 

salutares no cumprimento dos deveres e funções com a existência de pessoal qualificado, 

treinado para desenvolver suas atividades e adequadamente supervisionado por seus 

responsáveis, tendem a implementar a desejada eficiência nas operações. 

Finalmente, vamos colocar na análise dois componentes, que embora não apareçam 

claramente no conceito de Controle Interno, estão presentes em todos os fatores acima 

descritos. 

i) Interdependência - pela descrição dos fatores de controle anteriormente 

dispostos, fãcil é compreender que todos os itens se inter-int1uenciam de forma acentuada. 

Esses elementos, pela importância intrínseca de cada um, são de tal forma essenciais para 

um controle interno adequado, que uma grave deficiência de qualquer deles comprometeria 

o funcionamento eficiente de todo o sistema. As políticas operacionais são fundamentais ao 

planejamento e operação dos sistemas, e estes por sua vez, f1uem segundo o "arranjo 

organizacional" definido. Assim sendo, se os procedimentos componentes de um sistema 

foram estabelecidos de conformidade com uma determinada política, a execução desses 

procedimentos corresponde, por si só, ao cumprimento da política estabelecida. Por outro 

lado, fica evidente a extrema dificuldade de se ter sistemas eficientes onde inexistem 

políticas adequadas, ou em situações organizacionais confusas e vice-versa. 

j) Pessoal - é necessário lembrar que estes planos de políticas, sistemas e 

organização são "ferramentas" utilizadas por pessoas. Dentro de uma visão sistêmica da 

empresa, fãcil é compreender que, mesmo com sistemas, políticas etc. adequadamente 

planejados, a eficiência administrativa será comprometida, se a empresa não dispuser de um 

quadro de pessoal adequadamente dimensionado, capaz, eficiente e motivado. 
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Com base nos fatores acima expostos, podemos definir "controle interno" como 

sendo o conjunto de políticas estratégicas e operacionais. procedimentos e definições de 

estruturas organizacionais. operados por pessoas capacitadas, e que visam salvaguardar os 

ativos da empresa, assegurar a fidedignidade das infonnações contábeis e gerenciais e 

estimular a eficiência operacional. 

As questões de Controle Interno encontram-se. na empresa moderna, em todos 

os seus segmentos: vendas, fabricação, desenvolvimento, compras, tesouraria, etc. O 

exercício de um adequado controle sobre cada uma dessas áreas assume fundamental 

importância para que se atinjam os resultados mais favoráveis com menores desperdícios. 

É impossível conceber uma empresa que não disponha de controles que possam garantir a 

continuidade do t1uxo de suas operações e informações propostas. Por analogia, toda 

empresa possui controles internos. A diferença básica é que estes podem ser adequados ou 

não. A função de contabilidade como instrumento de controle administrativo é hoje 

unanimemente reconhecida. Um sistema de contabilidade que não esteja apoiado em um 

Controle Interno eficiente e, até certo ponto, inútil, uma vez que não é possível confiar nas 

infonnações contidas em seus relatórios. Infonnações contábeis distorcidas podem levar a 

conclusões erradas e danosas para a empresa. 

Um controle interno adequado é aquele estruturado pela administração e que 

possa propiciar uma razoável margem de garantia que os objetivos e metas serão atingidos 

de maneira eficaz, eficiente e com a necessária economicidade. Razoável margem de 

garantia pode ser entendida como medidas de efetividade e a custos razoáveis, estabelecidas 

para evitar desvios ou restringi-los a um nível tolerável. Isso significa que erros e 

procedimentos ilegais ou fraudulentos serão evitados e, na sua ocorrência, serão detectados e 

corrigidos dentro de curto prazo, pelos funcionários, como parte de suas funções habituais. 

Medidas de efetividade e de custos razoáveis são a decorrência do conceito de comparar o 

valor do risco ou da perda potencial contra o custo do controle respectivo. Controles 

eficientes pennitem cumprir os objetivos de maneira correta e tempestiva com a mínima 

utilização de recursos. 

Com relação ao "Código de Ética dos Auditores Internos6
", julgamos ser os 

auditores responsáveis não só perante a administração da organização a que prestam 

serviços, mas também perante muitos usuários das atividades dessa organização. Esses 

6. Divulgado pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil- AUDIBRA 
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usuários manifestam sua fé no auditor. individualmente, assim como na profissão de auditor. 

Suas atitudes devem conduzir-se de modo a justificar essa confiança. 

E norma é controle interno? Como classificar hierarquicamente os controles 

internos? 

Se tomarmos por base as Normas Brasileiras para o Exercício da Auditoria 

Interna, editadas pelo AUDIBRA. que dizem que controle interno deve ser entendido como 

qualquer ação tomada pela administração (assim compreendida tanto a Alta Administração 

como os niveis gerenciais apropriado!'» para aumentar a probabilidade de que os objetivos 

e metas estabelecidos sejam atingidos, poderíamos afirmar que um sistema normativo é, 

sem dúvidas, um controle interno para as organizações, vez que se trata de um instrumento 

que influencia diretamente a consecução dos objetivos empresariais. 

Nessa mesma linha de pensamento, poderíamos, por exemplo, classificar o 

sistema de formação e desenvolvimento profissional, popularmente conhecido por 

treinamento, como outro importante controle interno para as empresas. 

Entendemos que o sistema normativo é parte do sistema de comunicação interna 

da empresa, e apenas uma de suas funções é a divulgação dos controles internos 

relacionados às atividades e negócios. Paralelamente a isso, cabem-lhe a oficialização e 

veiculação de outras matérias igualmente importantes, como: conceitos, procedimentos 

burocráticos, parâmetros negociais, políticas, diretrizes, estratégias, metodologias, estrutura 

organizacional, atribuição de responsabilidades pelas áreas, etc. 

Mesmo quando um item da norma refira-se essencialmente a um controle interno 

instituído, ainda assim ela é tão somente o veículo de divulgação, não cabendo a afirmação 

"generalizada" de que a própria norma é o controle interno, como exemplificamos: certa 

regra estabelece que, para que a empresa minimize a chance de falhas em um processo sobre 

o qual ela tem exposição a sanções ou prejuízos, um procedimento de conferência semanal 

deve ser realizado pelo supervisor da área. O controle interno não é a norma número tal onde 

está inserida a regra, e sim o mecanismo de conferência instituído. 
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Entretanto, se considerarmos o conceito de controle interno num nível maIS 

elevado (como exporemos a seguir), o sistema normativo, as políticas e diretrizes, e até 

mesmo a própria estrutura organizacional e a atribuição de responsabilidades pelas áreas, 

citadas acima, poderiam ser considerados legítimos controles internos. 

Ainda seguindo esse raciocínio. permitimo-nos estabelecer, então, que existem 

planos diferentes para tratamento dos controles internos na empresa. 

Num pnmeIro plano, destacaríamos os controles internos estratégicos, 

fundamentais enquanto estruturais e como alicerces para os demais, a exemplo dos citados 

acima. Num segundo plano, classificaríamos os controles internos relacionados aos diversos 

tipos de riscos aos quais está exposta a empresa, e sobre os quais esses controles agem 

visando à minimização, excetuando-se apenas o risco operacional. Trocando em miúdos, 

seriam os controles internos instituídos com objetivo de minimizar os riscos: legal, de 

mercado, de liquidez, de crédito, de imagem e de conjuntura. Para facilitar, vamos batizar 

esse segundo grupo de controles internos diretivos. Por fim, um terceiro grupo seria 

composto pelos que chamaríamos de controles internos tipicamente operacionais, 

responsáveis por garantir a eficácia dos antecessores, minimizando a possibilidade de falhas 

na realização dos negócios e na execução das rotinas de trabalho estabelecidas. 

Nesse último grupo, estaria toda a gama de procedimentos, instrumentos 

gerenciais, sistemas informatizados e técnicas de administração instituídas para garantir que 

os processos (burocráticos ou negociais) se desenvolvam exatamente como planejado, ou 

seja, com eficiência, eficácia e economia de recursos. A título de exemplo, comentaremos 

uma situação relativa à área de crédito de uma instituição financeira: Para garantir o 

atingimento dos principais objetivos empresariais (lucratividade e rentabilidade, para 

simplificar) o banco estabelece uma Política de Crédito onde traça uma série de diretrizes 

para os negócios ativos da instituição. Dentre elas, estabelece que o banco irá conceder 

empréstimos a clientes segundo sua classificação de risco e dentro de limites máximos de 

assistência por cliente, para evitar que concentrações em poucos tomadores ou avaliações 

mal sucedidas da capacidade econômico-financeira dos clientes possam expor a instituição a 

prejuízos. 
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Em outras palavras. já no nível estratégico a organização está tomando decisões 

tendo em conta a presença do risco (de crédito nesse caso) e a necessidade de controles 

internos. Essas políticas e diretrizes assim estabelecidas compõem o grupo dos controles 

internos estratégicos. A seguir, a unidade do banco responsável pelo Risco de Crédito 

modela, institui e normatiza sistemáticas de avaliação de riscos de clientes e de atribuição de 

limites de crédito por cliente, para serem utilizadas por toda a rede de negócios, visando ao 

cumprimento das diretrizes estabelecidas na Política de Crédito. Nesse momento, ela está 

definindo os controles internos diretivos, ou seja, quais definições, métodos e processos a 

empresa utilizará para minimizar o seu risco de crédito. 

Antes de continuar, percebamos que tanto a Política de Crédito com suas 

diretrizes estratégicas, quanto às sistemáticas citadas aCIma, estariam amplamente 

divulgadas através do sistema normativo, junto a toda a rede operadora de negócios. 

A partir desse momento, surge a pergunta: o que precisaria o banco fazer, além 

disso, para garantir que os controles internos diretivos estabelecidos tenham eficácia e, 

conseqüentemente, a Política de Crédito seja cumprida? 

Exatamente nesse ponto surge a necessidade dos controles internos operacionais. 

Em nosso exemplo, seriam estabelecidos, dentre outros: segregação de funções junto à rede 

que garantisse que cálculos e aprovações de limites de crédito fossem realizados por 

funcionários distintos; sistemas automatizados que impedissem o registro e contabilização 

de empréstimos para clientes sem limite de crédito deferido; supervisão e conferência dos 

processos de análises de clientes que minimizassem a possibilidade de falhas humanas; etc. 

Esse último nível de controle interno, de presença intensiva no dia-a-dia dos 

negócios, fecha, assim, o sistema de controle interno, desde o nível estratégico ao 

operacional (ainda poderíamos considerar a hipótese de um outro nível: o de controles 

internos de revisão, sobre o qual não trataremos, por ora). 

Depreendemos, então, que a dinâmica do sistema de controles internos 

compreende a hierarquização apresentada, configurando-se, cada nível de controle, como 

garantia da eficácia do nível antecessor, de sorte que os controles instituídos no nível mais 

elevado suportam a própria eficácia da empresa. 
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Também concluímos que o controle interno está pulverizado por toda a 

organização, sob as mais diversas formas, e em níveis diferentes de importância, o que é 

preponderante, pois se um controle interno operacional falhar, até ser corrigido talvez não 

tenha havido tanto prejuízo a empresa, enquanto que, se falhar um controle estratégico ou 

diretivo, o preço pode ser a própria falência. 

Quanto à norma, preferimos aceitar que a sua definição como sendo o próprio 

controle interno não se configura verdadeira na sua totalidade; a norma tica mais bem 

definida, no contexto do controle interno, como o "veículo" de divulgação dos controles 

internos estabelecidos pela organização, cabendo sim, ao sistema normativo como um todo, 

o "status" de controle interno estratégico. 

2.3. Relativamente à Terceirização 

A prática do subcontrato não é fenômeno atual nas relações econômicas entre 

organizações: Desde os processos artesanais característicos do século XVII, já se praticavam 

atividades produtivas, voltadas para a manufàtura de partes componentes de produtos finais. 

Cabe ressaltar que no século XVII o sistema de produção vigente era o doméstico -

produção realizada em casa pelo mestre artesão com os ajudantes, os quais não eram donos 

das matérias-primas, mas somente de suas ferramentas, dependiam, para a aquisição das 

matérias-primas, de um empreendedor; passaram a ser tarefeiros assalariados. 

Esta relação econômica de produção apareceu na Europa, sob forma de 

organização comercial, através do comerciante-fabricante que coordena, organiza e induz 

um grupo de oficinas artesanais rurais, para a manufatura de produtos finais, ou mesmo 

componentes para composição de um produto final. Esses iniciantes capitalistas apelavam 

para os artesãos rurais a fim de evitar o controle monopolista das corporações que 

mantinham o controle sobre os preços, salários etc, para obter vantagens de custos, num 

primórdio de capitalização comercial. 
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Este sistema vIsava desenvolver outros fornecedores dos produtos 

manufàturados ou parte deles, para não ficarem nas mãos de um único fornecedor, 

determinando assim os preços e salário de todo o sistema. 

Esta relação funcional entre trabalho versus capital se acentua no mercantilismo, 

já desenvolvido à produção industrial. A subcontratação evolui em complexidade, e 

eficiência no sistema econômico, cujo sistema fabril substitui o sistema de produção 

doméstico - produção para um mercado maior e oscilante realizado em plantas fàbris do 

capitalista industrial e sob rigorosa supervisão: O trabalhador já não possuía nem as 

ferramentas e muitos menos a matéria-prima; suas habilidades deixaram de ser importantes 

com o advento das máquinas; não vendiam mais o fruto do seu trabalho, e sim o trabalho -

do século XVIII até hoje. 

Esse sistema registra seu auge na Revolução Industrial - último quartel do 

século XVIII, na Inglaterra, quando há um crescimento acelerado das indústrias, principal

mente no setor têxtil. O empreendedor capitalista começa a tomar conta tanto do setor 

produtivo, quanto da logística de distribuição comercial. Com a divisão do comércio, 

concomitantemente, temos a divisão funcional do trabalho e da especialização 

organizacional, tomando corpo com maior intensidade as relações de Subcontrato, de acordo 

com os padrões econômicos da época. 

A relação de produção das indústrias, deste período, era de dividir os processos 

em fases, adquirindo atividades produtivas de terceiros e depois completando o trabalho nas 

indústrias terminais, na grande indústria. Este sistema produtivo ainda é encontrado nas 

grandes corporações japonesas e pequenos fabricantes, que caracterizam a relação tipo 

empresa-terminal e indústria cativa, caracterizando bem o Subcontrato. 

A Subcontratação é uma relação de direito e responsabilidade entre agentes 

econômicos, na cessão de parte ou todo funcional no processo de geração de partes de 

produtos ou processos (serviços). Tais relações em muito explicam a dependência do 

pequeno técnico, já a terceirização é um processo de redivisão organizacional (interno) em 

que se racionalizam os usos de recursos (técnicos, humanos e materiais) do "grande capital", 

alterando a "cadeia de valores" e seus elos nas atividades de uma empresa (grande empresa), 

visando a maior eficácia de suas políticas. 
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o processo de terceirização. por sua vez, na visão empresarial da atualidade, 

pode ser visto como uma etapa desta evolução; e que apesar de ser difundido como uma 

estratégia de vanguarda no campo organizacional, que não traz nada de novo, a não ser na 

intensidade do seu uso. Mas foi só a partir da década de 40 que este processo de gestão 

organizacional tomou forma própria e difundiu-se. 

Como 'inovação' administrativa originou-se nos Estados Unidos da América, 

durante a Segunda Guerra Mundial, quando o suprimento para as Forças Armadas tinha 

como desafio concentrar-se no desenvolvimento e na produção de armamentos, passando a 

terceirizar atividades de suporte para empresas industriais e comerciais mediante contratos 

(ou subcontratos - contratos de primeiro nível)7. Este sistema que visava aumentar a 

produção em cadeia, concentrando-se cada organização somente na sua atividade principal

atividade que está registrada em seu Contrato Social - demonstrou resultado positivo, apesar 

dos problemas encontrados no item qualidade dos componentes e serviços terceirizados, que 

foram superados com uma política de acompanhamentos (política de qualidade total). Este 

método de gestão administrativa, (apesar de antigo), toma forma e consolida-se com o 

desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra Mundial, difundindo-se intensamente no 

meio empresarial, inclusive para outros países. 

No Brasil, a Subcontratação inicia-se como prática organizacional com a 

implantação de empresas multinacionais principalmente, quando da conformação da 

indústria automotiva, nas décadas de 40 e 60. 

o conceito de Subcontratação e Terceirização no Brasil merece uma análise 

maIS profunda, e não deve ser tratado com superficialidade, uma vez que constitui um 

processo decorrente da dinâmica inerente aos movimentos das grandes empresas (do grande 

capital), largamente tratado nos estudos da economIa como: a verticalização, 

desverticalização e concentração, que ocorreram nas últimas décadas em virtude das 

empresas estrangeiras. 

Nas décadas de 60 e 70, predomina, por exemplo, o conhecido ciclo industrial de 

substituição de importações caracterizado por alterações profundas de taxas e tributação de 

7. GlOSA, Lívio, Terceirização: uma abordagem estratégica, pág.12 
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importações, adequando a economIa brasileira ao investimento exterior da forma 

verticalizada das empresas estrangeiras. 

o setor industrial brasileiro é bastante verticalizado - 0,5% das empresas 

industriais são responsáveis por 30% do valor bruto de produção, e 35% pelo valor da 

transformação industrial. Este mesmo setor se encaminha para uma estrutura oligopólia em 

virtude da sua industrialização capitalista ser específica - retardatária. Nestas décadas, a 

política industrial propiciava a implantação de grandes empresas com muitos departamentos 

produtivos. Durante o processo inicial da implantação das empresas o Governo fàvorecia 

inclusive a importação de bens de capital e equipamentos por meio de subsídios 

compensatórios, e os empreendedores deixavam, assim, de desenvolver os fornecedores 

naCIOnais. 

Outros problemas que dificultavam o uso do fornecedor nacional era a falta de 

estrutura de comunicação e transportes, bem como a fàlta de qualidade dos produtos 

nacionais, e a própria falta de opção de fornecedores. 

No final dos anos 80 apareceu no Brasil um neologismo que logo se firmou 

como uma das palavras da moda: terceirização. A expressão foi criada pela empresa gaúcha 

Riocell e corresponde a uma tradução livre da expressão outsourcing. O significado de 

ambas é o mesmo: trata-se da transferência, para terceiros, de parte das atividades de uma 

empresa. 

Pode parecer novidade, mas não é. O conceito de transferir para fora da empresa 

uma parte de seu processo produtivo já era uma idéia antiga e consolidou-se durante a 

Segunda Guerra Mundial, quando as indústrias de armamentos passaram a buscar parceiros 

fora como forma de aumentar sua capacidade de produzir maior quantidade de material 

bélico ("n" indústrias produziam o Jeep, originalmente um produto Willys, p. ex.). 

No Brasil, a indústria automobilística é dominada pelas chamadas montadoras, 

empresas multinacionais que, desde sua instalação, vem empregando largamente a 

terceirização em peças e componentes adquiridos de centenas de fornecedores, contratados 

principalmente junto ao mercado local. 
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Um outro tipo de serviço que já há muitos anos vem sendo terceirizado é a 

contabilização: praticamente todas as pequenas empresas lançam mão de um escritório de 

contabilidade ou, como se dizia antigamente, de um guarda-livros, para cuidar de sua 

escrituração e zelar pelo atendimento às exigências do fisco. 

Porém, embora o conceito em SI não seja exatamente novidade, tem-se 

observado, nos últimos anos, um forte movimento em direção à terceirização dos mais 

diversos serviços. Este fenômeno ocorre em âmbito mundial e é causado, sobretudo, pela 

grande mudança estrutural no ambiente de negócios. 

A década de 90, marcada profundamente pela abertura do mercado nacional e a 

política da estabilidade monetária, propicia uma realocação do capital produtivo 

internacional, alterando o nível de concorrência, deixando muitas empresas em sérias 

dificuldades financeiras pelo fàto de não estarem preparadas para competir 

internacionalmente, principalmente com preço e qualidade, ou em fase dos problemas de 

sobrevalorização cambial. Tal impacto é conhecido no setor têxtil e de calçados. 

As empresas nacionais começam a se readaptar a essas condicionantes, e uma 

das estratégias utilizadas é a terceirização de suas atividades de apoio - atividades de 

suporte para atingir sua atividade principal - focando mais seus pontos fortes, ficando assim 

mais competitiva e ágil para enfrentar a concorrência, rearticulando sua estrutura 

organizacional com novas formas de relacionamento, com os fornecedores, não somente de 

serviços mas também de subprodutos de insumo, com componentes de qualidade, e com 

preços mais competitivos. 

E por quê se terceiriza? Basicamente, a resposta para esta questão é muito 

simples: terceiriza-se alguma atividade porque, qualquer que seja o motivo, não compensa 

executá-la internamente. As empresas freqüentemente discutem o que se deve fàzer ou não 

fazer internamente. Durante muitos anos, a tendência predominante nas empresas foi no 

sentido de anexar cada vez mais processos correlatos, aglutinados em tomo das atividades 

produtivas básicas. Com isto, as estruturas passaram a ser um aglomerado de áreas um tanto 

desconexas como jardinagem e usinagem. O resultado mais evidente era a dispersão de 

esforços, pois a empresa precisava se preocupar com tantas coisas que não havia energia 
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suficiente para dar a devida atenção às questões realmente relevantes. Muitas vezes essa 

anexação era fruto do desejo de poder de certos administradores. 

A pesquisa bibliográfica realizada, possibilitou observar conceitos diversos, com 

referência a conhecida terminologia do processo denominado de terceirização, sendo 

destacadas as seguintes: 

"A tendência de transferir, para terceiros, atividades que não fàzem parte do 

negócio principal da empresa". (GlOSA, Lívio A., Terceirização: uma abordagem 

estratégica, pág.14); e 

"Uma técnica administrativa que possibilita o estabelecimento de um processo 

gerenciado de transferência, a terceiros, das atividades acessórias e de apoio ao escopo das 

empresas que é a sua atividade-fim, permitindo a estas concentrarem no seu negócio, ou 

seja, no objetivo final". (QUEIROZ, Carlos A. R. S., Manual de Terceirização, pág.35). 

Um enfoque crítico dos conceitos anteriormente citados revela que a maioria dos 

autores, evidentemente restringindo-os ao escopo de suas obras, não contêm uma abordagem 

sistêmica maior a respeito da terceirização. Há, portanto, de considerar em suas abordagens 

alguns aspectos relevantes: 

Primeiro, que a terceirização fàz parte de um processo administrativo de 

rearticulação organizacional, considerando como relevante as relações inter-empresas. 

Segundo, a terceirização como processo pode ser dependente de novas relações 

entre diferentes agentes, as quais devem ser contempladas dentro da dinâmica da 

concorrência capitalista, mas mais especificamente da interdependência do Grande Capital 

(a grande empresa) e o Pequeno Capital (as pequenas e média empresas), onde a 

racionalidade alocativa dos recursos produtividade e a eficiência econômica (crescimento do 

lucro) são compartilhados, seja na direção da Grande Empresa para Pequena e Média 

Empresa, seja no sentido inverso. 
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Terceiro, esta conduta racional é inerente à dinâmica do sistema capitalista. 

considerando a concorrência imperfeita, e é tratado nos estudos já amplamente conhecidos 

da Subcontratação. 

A permanente busca de um re-enfoque em seus negócios, atrelado à inovações 

tecnológicas, constitui um sofisticado processo de planejamento e gestão presente na 

"empresa dominante" que tem como conseqüência mais visível realçar e compartilhar as 

atividades de menor valor agregado ao pequeno capital (micros e pequenas empresas). 

Mais recentemente, começou ticar claro que não é possível para uma única 

empresa ser excelente em todas as atividades. Não há como ser eficiente em tudo: ou ela 

dedica o melhor de si aquilo que realmente interessa, ou divide seu tempo entre as atividades 

centrais e as periféricas. 

Na verdade, passou a haver uma maior conscientização quanto à necessidade de 

especialização e as empresas começaram a praticar a terceirização em busca dos efeitos 

benéficos que esperam alcançar com tal processo. Existem três efeitos principais que as 

empresas buscam quando praticam a terceirização: 

Redução dos custos através da especialização e dos ganhos de escala: como o 

prestador de serviços trabalha com alto grau de especialização, ele normalmente 

consegue um nível de eficiência que não seria alcançado pelas empresas 

contratantes. Por isto, o prestador de serviços consegue ter lucros mesmo que cobre 

de seus clientes um preço mais baixo do que seria o custo de cada um deles; 

Substituição de custos fixos por custos variáveis: ao terceirizar uma atividade, a 

empresa tem maior facilidade para ajustar seus custos aos volumes de operação. Ao 

contrário do que ocorre quando só trabalha com equipes próprias, são relativamente 

fáceis e rápidos tanto o reforço como o enxugamento da força de trabalho engajada; 

Agilidade resultante de estruturas mais leves: embora seja o beneficio menos 

buscado explicitamente, ele é, provavelmente, o maior em longo prazo. Ao 

terceirizar atividades acessórias a empresa passa a dedicar todos os esforços aquilo 

que é o cerne de seu negócio. Por ter estruturas mais leves e mais enxutas, a empresa 
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tende a desobstruir principalmente seu processo decisório, ganhando uma agilidade 

que logo se transforma em maior competitividade em relação à concorrência. 

A ação da administração ainda se revela efetivamente presente na aplicação da 

Terceirização, quando incorporamos à argumentação a seguinte equação: 

Administrar = coragem de mudar versus risco. 

Assim, a premissa que se coloca neste contexto é exatamente caracterizar uma 

realidade conjuntural: para o administrador (dirigente/gerente) da empresas, a visão 

estratégica que deverá ter passa pela ação prática de decidir por um programa de 

terceirização. E isto o leva, naturalmente, a praticar as mudanças necessárias para a empresa 

buscar novos rumos, planejadamente. Praticar mudança, nos nossos tempos é um verdadeiro 

ato de coragem e os fàtores que comprometem o processo são claros e inevitáveis: 

Conservadorismo das pessoas 

A resistência natural às mudanças 

Medo do novo 

A cultura e os valores das organizações 

Custo da mudança 

A dificuldade de conscientização da Alta administração 

A capacidade da empresa em enfrentar a mudança 

A falta de planejamento e da visão estratégica da direção, dentre outros. 

Cabe ao administrador a missão inerente de enfrentar o processo, com coragem, 

avaliando, de forma plena, os riscos das mudanças da organização. Para tanto, ele terá que 

conhecer todos os fatores que envolvem a decisão, avaliá-los com antecedência e dispor de 

todos os dados para, enfim, decidir. Na realidade, cabe aqui a proposta de uma questão, ao 

cabo destes últimos argumentos: Terceirização é moda ou é uma ação que veio para ficar? 

A resposta se revela em uma afirmação máxima: analisada sobre o pnsma 

estratégico, a terceirização terá mais condições de êxito nas empresas, pois se baseia numa 

concepção moderna de aplicação ampla e definitiva, buscando um novo posicionamento no 

espectro empresarial que a organização se insere. 
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Como "moda", a terceirização será uma operação de rotina das empresas, sem 

embasamento. sujeita a erros. a "idas e vindas" de mudanças, que só irão desgastar os 

dirigentes e o corpo funcional, insensibilizados que estarão pela falta de conhecimento 

macro que se espera. e, naturalmente, a somar custos e despesas sem retorno às 

organizações. Algumas empresas estão mais preparadas que outras para a terceirização. 

A cultura e o clima organizacional reinantes, a situação econômica e de mercado 

no qual estão presentes servirão de elementos balizadores e fàcilitadores ou não desta 

definição. À alta administração caberá perceber se o processo será um avanço para a 

empresa e se os elementos estratégicos envolvidos se firmarão com muito mais base para 

subsidiar a decisão. 

Todas as organizações t1utuam em um ambiente (a cultura, a estrutura social da 

sociedade, as outras organizações etc.) que é extremamente mutável. Cada organização deve 

cumprir certas funções e atender a certas necessidades para poder sobreviver. A 

sobrevivência da organização dependente, em última instância, da sua capacidade de ser útil. 

Como o ambiente se caracteriza por transformações rápidas e imprevisíveis, não apenas a 

sobrevivência, mas principalmente o desenvolvimento da organização estão vinculados 

intimamente à adaptação e às mudanças na direção: a organização deve ter t1exibilidade e 

capacidade para se defrontar com um grande número de novos problemas. 

Essa t1exibilidade e capacidade de enfrentar transformações depende 

basicamente dos recursos humanos que a organização possui. Se os diretores e empregados 

são t1exíveis, o organograma poderá ser alterado de modo consciente e racional para fazer 

frente às mudanças externas. O problema psicológico de uma organização consiste em como 

criar em seu pessoal esse tipo de t1exibilidade e de adaptabilidade necessária para que a 

organização viva em um meio ambiente variável. 

Para que a mudança seja dinamizada, é importante que exista um ambiente 

psicológico, uma cultura organizacional adequada, um estímulo individual e grupal para a 

melhoria e para a excelência. Muitos esforços para a mudança organizacional são 

perfeitamente bem-sucedidos, enquanto outros tendem a transformar-se em redundantes 

fracassos. A maioria desses esforços enfrenta vários problemas. Muitos demandam muito 
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mais tempo do que fora previsto ou desejado, enquanto outros deterioram o moral e quase 

sempre provocam elevado custo em termos do tempo que os gerentes dedicam às pessoas 

para convencê-las e à resolução de distúrbios emocionais decorrentes da mudança. 

Algumas organizações nem se atreveram a iniCiar esforços de mudança pelo 

simples fato de que os gerentes envolvidos tinham receio de se mostrar incapazes de 

executá-las com sucesso. É que os esforços de mudança organizacional quase sempre 

esbarram ou colidem com alguma forma de resistência humana. Não só dos empregados, 

mas inclusive de muitos gerentes, para não falar dos diretores. Há de ter um 

comprometimento de todos para que a mudança seja viável, assimilada e correspondida. 

As pessoas podem aceitar as mudanças de maneiras diferentes. Isto significa que 

as pessoas podem aceitar positivamente as mudanças e adotar uma postura de simples 

aceitação quando movidas pelos argumentos da direção da empresa ou quando adotam uma 

postura pró-ativa pessoal de fazê-la acontecer. Por outro lado, também significa que as 

pessoas podem comportar-se negativamente em relação às mudanças que ocorrem na 

empresa. Elas podem mudar porque são simplesmente estimuladas ou coagidas para isso, 

como podem acomodar-se à mudança, habituando-se a um comportamento rotineiro e 

cotidiano, como também podem reagir negativamente à mudança através de um 

comportamento de defesa para manter o status quo ou ainda tentarão obstruir de maneira 

velada ou aberta qualquer tentativa de mudança dentro da empresa. 

Naturalmente, todas as pessoas afetadas pela mudança experimentam alguma 

confusão mental. Mesmo mudanças aparentemente positivas, racionais ou vantajosas 

costumam envolver pesada sensação de incerteza e de perda. É que as pessoas nem sempre 

são adequadamente preparadas para a mudança, nem acostumadas a ela. Os paradigmas 

existentes moldaram profundamente o comportamento e a atitude das pessoas. Assim, 

existem muitas maneiras diferentes pelas quais indivíduos ou grupos por uma série de razões 

podem reagir à mudança - desde a resistência passiva até a tentativa agressiva de sabotá-la 

ou sincera e profunda adesão. 

A resistência à mudança poder ser conseqüência de aspectos lógicos, 

psicológicos ou sociológicos: 
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Aspectos lógicos: a resistência lógica decorre do tempo e do esforço requeridos para se 

ajustar à mudança. incluindo novos deveres do cargo que precisam ser aprendidos. Estes 

são os reais custos impostos às pessoas. Quando se acredita que a mudança será 

favorável em longo prazo para as pessoas. elas certamente pagarão o investimento em 

curto prazo. 

Aspectos psicológicos: a resistência psicológica é "lógica" em termos de atitudes e 

sentimentos das pessoas a respeito da mudança. Elas podem sentir medo do 

desconhecido, desconfiar da liderança do gerente ou perceber que sua segurança no 

emprego está ameaçada. Mesmo que a organização não creia que haja justificativas para 

esse sentimentos, eles devem ser reconhecidos como reais. 

Aspectos sociológicos: a resistência sociológica é "lógica" em termos de interesses de 

grupos e valores sociais envolvidos. Os valores sociais envolvidos. Os valores sociais 

são poderosas forças no ambiente e devem ser cuidadosamente considerados. Existem 

coalizões políticas, valores sindicais opostos e valores de diferentes comunidades que 

podem afetar o comportamento das pessoas. No nível de pequenos grupos, por exemplo, 

existem colegas de trabalho que podem ser demitidos por causa de mudanças. As 

pessoas podem indagar se a mudança é consistente com seus valores sociais ou se elas 

mantêm o espírito de equipe. 

A terceirização é uma tendência mundial, conseqüência de um mercado cada vez 

mais especializado e com alto grau de desenvolvimento tecnológico, posto a todas as cadeias 

produtivas, sem deixar de considerar a globalização dos mercados como fator decisivo na 

competitividade das empresas. Esta nova estrutura econômica - comercial trouxe 

especialistas - empresas que atuam apenas em um segmento de mercado, focadas em seus 

produto e conformidade de serviços - produtos com qualidade e preço para as empresas-mãe 

(conglomeradas e globalizadas), que estrategicamente usufruem desta cadeia de 

fornecedores, tornando-se empresas desverticalizadas e mais competitivas. 

E foi este cenário que realçou os estudos da terceirização como um processo de 

gestão, visto que, utilizando-o adequadamente, uma grande organização consegue reduzir 

sua estrutura organizacional com menor custo, melhorando a qualidade do produto e serviço, 
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e focalizando sua energias mais para sua atividade principal, tornando-se, assim, mais ágil e 

t1exível para competir em um mercado cada vez mais seletivo e concorrencial. 

É verdade que muitas empresas podem incorrer na adoção da terceirização como 

"modismo·'. ou efeito "manada··. seguindo as outras para não ficarem para trás das 

mudanças ocorridas no mercado. Pelo fato de desconhecer as variáveis e relações complexas 

deste processo de gestão administrativa, boa parte de dirigentes a utilizou para reduzir em 

curto prazo seus custos, correndo alto risco de exportar seus problemas para fora da 

empresa. Na realidade os que agiram desta fonna tiveram de voltar atrás e refazer suas 

estratégicas organizacionais. 

Procurou-se, neste trabalho, elucidar como a terceirização constitui novos 

processos organizacionais que podem trazer para a empresa uma vantagem competitiva 

perante seus concorrentes, mas isto só se realiza se a terceirização for integrada a um 

processo mais amplo, que podemos denominar de estratégico organizacional, e não 

simplesmente como uma saída para reduzir custos ou crises conjunturais. O resultado da 

terceirização decorre da política e da arquitetura de estratégias no médio e longo prazo. 

Em especial, a relação de parceria com os fornecedores se toma, dentro desta 

nova visão administrativa, peça fundamental na minimização dos riscos para a organização. 

A escolha da área ou departamento a ser terceirizado deve passar por um planejamento 

executado por todos os envolvidos no comando e demais áreas da empresa. 

A tàse de implantação também é muito importante; o executivo deve 

acompanhar cada passo e fazer as modificações que se tàzem necessárias. No início, a 

qualidade do produto ou serviço deve ser acompanhada, inclusive, com auditoria do 

terceirizado, pois os problemas na fase de implantação são muitos e devem ser resolvidos no 

terceirizado, e não na empresa terceirizadora, fato que ocorreu em muitos casos de 

terceirização, e que acabou trazendo o fracasso deste processo. 

Os sindicatos dos empregados posicionam-se contra o processo de terceirização, 

classificando-o como um método "predatório" de redução de custos via demissão e 

desmobilização sindical, mas algumas correntes sindicais já reavaliam este posicionamento 

em virtude do processo econômico para esta direção ser irreversível. 
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Analisando-se macroeconomicamente a terceirização ve-se que este processo 

acaba por gerar empregos em outras áreas: isto se for realizado dentro dos métodos 

organizacionais. Como exemplo podemos citar um contrato de terceirização realizado com 

ex-funcionários de uma companhia. Eles se tornam empresários e acabam contratando mais 

pessoas para trabalhar na microempresa nova, e este processo é dinâmico quando entra na 

economia produtiva. Com o contrato sendo realizado com empresas especialistas já 

formadas no mercado, também ocorrem as contratações via deslocamento da mão-de-obra 

de uma empresa para outra. 

É importante relatar que, com a desmobilização sindical, o trabalhador, passando 

a pertencer a uma outra classe sindical com menor força de negociação, acaba por sofrer 

uma redução no salário, sem contar que muitas vezes sua estrutura de trabalho também se 

torna mais precária. Encontramos esta relação em empresas que adotaram a terceirização, 

não como uma visão estratégica, mas como redutora de custos em curto prazo. E esta relação 

como foi analisada neste trabalho, tem vida curta: ambos os lados perdem. 

A experiência de empresas que adotaram a terceirização como uma visão 

estratégica organizacional mostra que elas acabaram, na sua maioria, por obter mais de 90% 

de sucesso, ou seja, de ganho. Conseguiram também reduzir seu quadro de pessoal para 

expandir seu poder de mercado e seu retorno em longo prazo. As empresas que não 

obtiveram sucesso creditaram à falta de preparo do terceiro e sua condição tecnológica, os 

fatores que mais dificultaram o processo. 

Enfatizou-se, ao longo do trabalho que a empresa preCIsa relacionar a sua 

estratégia de negócio com a decisão para fundamentalmente com a análise de cadeia de 

valores. Este processo deve acompanhar a empresa no contexto de suas políticas e 

estratégias de negócios a médio e em longo prazo. É um processo fundamentalmente 

dependente de um planejamento integrado a objetivos estratégicos. 

A área ou processo a ser terceirizado na empresa está relacionado a uma análise 

sistêmica, a começar em definir dentro do processo produtivo qual deve ser a atividade a ser 

implantado no processo de apoio (meios) ou atividades principais (fins). Esta decisão deve 

considerar a cadeia interna de valores, evitando externalizar a atividade de sua real eficácia. 

Neste nível de decisão no processo de terceirização de atividades que não estão ligadas 
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diretamente ao produto principal. ou seja, que não agregam muito valor ao produto final, não 

devem constituir o parâmetro principal dos ganhos, mas o conjunto dos ganhos e perdas de 

valor agregado ao longo da cadeia interna de valores. Os ganhos na cadeia interna de 

valores, por sua vez. estão relacionados a outros processos administrativos (tanto ou mais 

complexos) ligados à agilidade e tlexibilidade de operações. ou seja, à eficácia 

organizacional (tais com TQC Jusl in lime. Kanban, etc). 

Desta forma. como principal escopo deste trabalho, procurou-se demonstrar que 

a terceirização é um processo dependente, (ou inserido necessária e suficientemente), dentro 

de um planejamento estratégico que. por sua vez, se relaciona à capacidade e habilidade 

organizacional de pensar e decidir estrategicamente. 

A revisão bibliográfica procedida, bem como de pesquIsas sobre o tema, 

buscaram diversos tratamentos para a terceirização, muitos deles, sem abordar os aspectos 

estratégicos envolvidos e, portanto, ambíguos ou conclusivamente restritos. 

Toda organização, a partir de sua história, de seu perfil competitivo, de sua 

cultura interna, de forma e intensidade de relacionamento externo (fornecedores e clientes), 

deve utilizar esta conjuntura cultural de fatores na tomada de decisão em terceirizar. 

Neste nível de abordagem, em que não se adentrou no foco principal deste 

trabalho, pode-se ressaltar que: 

A terceirização é um processo dependente do foco estratégico do terceirizado, a 

respeito da Subcontratação, onde estas relações (entre contratante e subcontratados) dizem 

respeito a um processo de concentração e desconcentração da grande empresa, o grande 

capital é o agente dinâmico, que dependendo do ciclo econômico de crescimento e crises da 

concorrência pode estimular oportunidades para pequenos e médios empreendimentos, 

desde que estes se habilitem estrategicamente a se realocarem na cadeia produtiva da grande 

empresa. 

A Cadeia de Valores se altera sinergicamente ao nível interno, constituindo a 

base e sustentação de estratégias genéricas com vantagem de custos, de diferenciação e 

enfoque. 
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Desta forma. abre-se um amplo leque para outros trabalhos expandirem esta área 

de estudo, uma vez que indagações importantes necessitam ser respondidas e 

compreendidas. dentre as quais: quais os ganhos de parcerias entre as pequenas. médias e 

grandes empresas. 

Qual o impacto da terceirização como um dos processos na ampliação do 

trabalho informal? 

Existe uma adequação do atual sistema tributário e fiscal para as micros, 

pequenas, médias e grandes empresas? 

Enfim, questões que, dentre os inúmeros processos de rearticulação do grande 

capital, propiciaram uma eficiência maior no setor produtivo com um efeito redistributivo da 

riqueza entre os diferentes agentes envolvidos na concorrência capitalista. 

2.3.1. Modelos de Terceirização da Auditoria Interna por Consultorias Internacionais 

2.3.1.1. PriceWaterllOuseCoopers 

Visão de Auditoria Interna 

• Função de apoio à Alta Administração e aos Acionistas no controle do negócio e na 

verificação do cumprimento das políticas corporativas e da governança corporativa 

• Parte integrante do processo permanente de identificação, avaliação e minimização 

dos riscos do negócio 

• Órgão influenciador da melhoria do ambiente de controle e dos processos 

operaClOnms 

• Instrumento de prevenção de perdas 

• F onte de informações para suporte à tomada de decisões 

• Agente identificador de oportunidades de redução de custos 
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BenefIcios da Parceria em A uditoria Interna 

• Acesso às melhores práticas. ferramentas e bases de dados globais 

• Maior independência e abrangência da função de Auditoria Interna 

• Flexibilização de parte dos custos (fixos x variáveis) 

• Possibilidade de trabalhos pontuais de forma tempestiva e em múltiplas localidades 

• Apoio de especialistas das várias áreas de atuação da Price WaterhouseCoopers 

(Legislação, Tecnologia, Meio Ambiente. etc.) 

Perfil do Grupo de Auditoria Interna 

• Linha de serviços especializada, com processos e treinamento certificados pela ISO 

9001 

• Metodologias e ferramentas adotadas globalmente (melhores práticas internacionais) 

• StaJJ de Auditoria Interna de mais de 100 pessoas no Brasil 

• Especialistas em diferentes segmentos de negócios como instituições financeiras. 

setor extrativo e meio ambiente. 

Soluções na Área de Auditoria Interna 

• Co-sourcing com estrutura interna de Auditores 

• Terceirizações total, parcial, geográfica e por especialização 

• Auditorias operacionais, de gestão e de controles 

• Auditorias de conformidade 

• Avaliação da função de Auditoria x Melhores Práticas 

• Mapeamento de riscos & Plano de Auditoria 

• Alinhamento de objetivos, riscos e controles 

• Implantação de "Sistema de Auto-Avaliação" 

• Estruturação de Comitê de Auditoria 
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Dejiniçelo de Ri.-ico do Negócio 

o risco do negócio é uma ameaça que um evento ou ação possa afetar de forma 

adversa na habilidade da organização em maximizar o valor para os acionistas e realizar os 

objetivos traçados para o negócio. Riscos do negócio existem tanto na possibilidade do não

acontecimento de oportunidades, quanto na possibilidade de as ameaças se materializarem. 

Avaliaçelo de Riscos 

A Avaliação de Riscos dos Processos de Negócio (Business Process Risk 

Assessment- BPRA) muda o foco da auditoria interna de um método tradicional de testes de 

controles sobre operações individuais para uma avaliação da validade dos controles de riscos 

associados aos principais processos de negócio. A BPRA foi criada para identificar os 

principais riscos de negócio de uma empresa e posteriormente avaliar, de forma objetiva, um 

potencial impacto das falhas de tais controles sobre a companhia. Ela considera todos os 

principais processos de negócio de uma empresa que permitem a ela alcançar seus objetivos 

empresariais e financeiros. Além de fornecer à gerência uma análise valiosa que a auxiliará 

no gerenciamento dos riscos como um todo, a avaliação de riscos também fornece a base 

para o plano de Auditoria Interna e respectivas estratégias de auditoria. 

Metodologia Tradicional de AI 

• O escopo de auditoria não cobre os nscos empresanaIs - somente os nscos 

financeiros e alguns riscos operacionais 

• A ferramenta de avaliação de risco prioriza onde e quando as auditorias devem ser 

conduzidas, mas não inclui as áreas de principais riscos do negócio. 

• Gasta-se um tempo considerável auditando riscos baixos, em áreas de operações de 

rotina 

• Superposição e redundâncias com auditoria externa 

Aumento do Valor Expansão da Cobertura de Risco Aumento da Eficiência 

Sendo a seguinte metodologia de processo de negócio: 
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• Visão mais abrangente do risco 

• Alinhamento da AI com os objetivos da empresa 

• Maior sinergia de auditoria entre as unidades de negócios em comum 

• Maior oportunidade para utilização de "benchmarking" e melhores práticas 

• Posiciona a AI como agente de mudanças corporativas 

• Fornece melhor treinamento para os auditores internos 

Objetivos da Avaliação de Risco 

• Identificar, avaliar e documentar os respectivos níveis de rISCO e as atividades 

gerenciais de risco existentes dentro dos processos da organização e nos seus 

principais componentes organizacionais. 

• Certificar-se de que os trabalhos estão alinhados com os objetivos do projeto, 

acordados com a gerência executiva. 

• Dar ênfàse à alocação de recursos de auditoria no Processo de Planejamento de 

Auditoria. 

Principais Processos de Avaliação de Risco 

• Planejamento da Avaliação de Risco. 

• Entendimento dos Negócios do Cliente. 

• Mapeamento dos Processos para os Objetivos do Projeto e dos Negócios. 

• Identificação de Riscos e Respectivos Controles de Alto Nível. 

• Avaliação dos Riscos. 

• Reporte e Aprovação dos Resultados da Avaliação de Risco. 

Plano de Auditoria. Objetivos do Plano de Auditoria Anual 

• Revisar as expectativas da gerência com relação à cobertura da auditoria 

comunicadas durante a fàse de co-desenvolvimento. 

• Identificar os processos que impactam os objetivos da auditoria comunicados pela 

gerência, que possam gerar um alto grau de exposição da organização, para serem 

priorizados no plano de auditoria. 
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• Determinar as habilidades necessanas para a execução do plano de auditoria e 

selecionar os recursos adequados para o trabalho. 

• Determinar cronograma e iniciar o plano de auditoria. 

• Preparar o plano de auditoria e obter aprovação da equipe de auditoria interna e do 

comitê de auditoria. 

Principais Processos do Plano de Auditoria Anual 

• Entendimento das Expectativas da Gerência quanto à Cobertura da Auditoria. 

• Priorização dos Processos 

• Seleção do Processo / Área 

• Extrapolação da Avaliação de Risco sobre os processos selecionados 

• Cálculo da Estimativa do Orçamento do Projeto 

• Definição e Aprovação do Plano de Auditoria 

2.3.1.2. Ernst & Young (EY) 

Utiliza-se o Business Process Profiler (BPP). A fim de implementar com 

eficácia e eficiência a Ernst & Young desenvolveu uma poderosa ferramenta, o "EY/BPP". 

Esta ferramenta de gerenciamento de dados foi projetada para facilitar a documentação de 

seus processos de negócio, identificando oportunidades para melhorias e preparando 

sumários gráficos e impressos para a gerência. Integrado com nossa metodologia, o 

"EY/BPP" permite identificar e analisar os riscos do negócio em um novo nível: 

• Identifica e prioriza os riscos, e avalia os controles 

• Documenta os riscos e os respectivos controles em detalhes 

• Permite ao responsável pela Auditoria articular claramente o valor agregado 

fornecido, demonstrando opiniões atualizadas sobre negócios e riscos. 

• Fornece visão consolidada dos riscos e controles 

• Oferece assistência ao auditor para agregar valor por meio do fornecimento de idéias 

das melhores práticas. 

• Projeta testes de controles e captura os resultados dos testes 
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• Apresenta conclusões em forma de gráficos 

• Cria relatórios compatíveis com o Windows 

Um exemplo prático 

A utilização da ferramenta - o "EY/BPP" - permitirá à Companhia um 

gerenciamento eficaz de seus bancos de dados ou "scoreboard' de opiniões e assuntos. O 

uso do "EY/BPP" permitirá manter uma imagem constantemente atualizada de suas 

avaliações. O principal recurso do sistema é a capacidade de colocar abaixo de cada 

avaliação um comentário de suporte ou até um documento original (ex.relatórios). 

O "EY/BPP" também permite ao auditor planejar qual dos produtos de auditoria 

de seu portfólio será usado para concluir a avaliação e se alguma cobertura é fornecida por 

outra função de gerenciamento de riscos, ex. auditoria de compliance, auditoria externa ou 

consultoria. O fornecimento de avaliações em forma de "scoreboard' é um modo eficaz de 

se comunicar resultados à gerência. 

Escopo dos trabalhos a serem realizados 

Mapeamento do risco, visando o nível de importância e risco frente aos desafios e objetivos 

estratégicos da empresa; 

Elaboração da matriz de rISCO, contemplando os sub-processos mms significativos 

relacionados com os processos de negócio da empresa; 

Elaboração, em conjunto com a administração da empresa, do plano de ação a ser 

implementado por ela, objetivando otimizar os processos de negócio e a minimização dos 

riscos identificados. 

Principais Serviços 

1) A valiação de Desempenho da Função de Auditoria Interna. 

2) Terceirização Parcial/Total da Auditoria Interna. 

3) Elaboração de Matriz de Riscos por Processo de Negócio. 
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For que Terceirizar? 

• Concentração no "core business"; 

• Participação de Especialistas no desenvolvimento dos trabalhos: 

• Compartilhamento do "Knowledge" da E&Y; 

• Redução de Custos (Viagens, Equipamentos, Tecnologia, etc.); 

• Incremento de Receitas (por meio de recomendações que agregam valor); 

• Instrumento Externo para Identificar Oportunidades de Mudança. 

2.3.1.3. De/oitte Touche Tohmatsu 

Auditoria Interna agregando valor ao seu new5cio 

Nos últimos anos, trabalhar com operações e processos cada vez maIS 

complexos tem exigido das auditorias internas mudanças radicais. As tendências fazem com 

que os profissionais de auditoria interna mantenham-se atualizados quanto aos mais variados 

recursos para agregar o máximo valor e flexibilidade para percorrer o ambiente corporativo, 

superando todo e qualquer obstáculo. Nesse sentido, a Deloitte Touche Tohmatsu tem a 

solução certa, direcionada à identificação dos riscos mais significativos, de forma a auxiliar 

no gerenciamento e redução da exposição desses riscos nos negócios. 

Parceria e colaboração com a auditoria interna 

A Deloitte Touche Tohmatsu acredita que o sucesso da auditoria interna dentro 

de uma empresa está na união da experiência e cultura dos funcionários da organização com 

a sua expertise, ferramentas e metodologias mundiais nesse segmento. É por isso que ela 

propõe uma alternativa de parceria e colaboração (co-sourcing), criando um "team-work" 

com o cliente. "Essa tõrmula de sucesso, flexível para cada organização, complementa as 

necessidades dos recursos internos existentes, na maioria das vezes limitados e insuficientes 

para o atendimento à demanda crescente de trabalhos da área". 

Os serviços incluem, de uma forma integrada: 
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• Desenvolvimento de planejamento estratégico para auditoria interna; 

• Implantação de auditoria corporativa, incluindo criação do Comitê de Auditoria 

Interna; 

• Reestruturação das funções de auditoria interna, "Reestruturação das funções de 

auditoria interna,"quality-assurance", "security-officer" e "compliance-officer"; 

• Treinamentos e capacitação em auditoria de tecnologia; 

• Automação da auditoria interna; 

• Implementação de auditoria à distância, tais como alertas de desvios 

comportamentais; 

• Utilização de metodologia "contro! self-assessment CSA"; 

• Capacitação da auditoria interna no uso de padrões internacionais de controle. 

• Auditoria de sistemas aplicativos, com enfoque em ciclo de negócio, incluindo 

avaliação de controles manuais e eletrônicos; 

• Implantação e revisão de segurança de sistemas integrados de gestão, tais como SAP 

Rl3; 

• Revisão e diagnóstico de segurança de redes corporativas; 

• Revisão e implementação de políticas, regras e critérios de acesso, incluindo 

matrizes de transações de risco e conflitantes; e 

• Auditoria de base de dados, incluindo validação de fórmulas e cálculos, 

conformidade com legislação vigente, dentre outras. 

Beneficios e vantagens para sua empresa: 

• Empresa dedica seu foco no "core-business"; 

• Melhor relação custo X benefício; 

• Aumento da produtividade dos trabalhos; 

• Flexibilidade na alocação de especialistas por tipo de serviço; 

• Redução do esforço de gerenciamento, recrutamento e treinamento de profissionais; 

• Acesso à experiência e tecnologia internacionais; e 

• Comparação às melhores práticas internacionais. 

2.3.1.4. BKR- Lopes, Machado 
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A BKR - Lopes. Machado, através de sua Divisão de Terceirização Avançada da 

Auditoria Interna, possibilita que a sua equipe de auditores identifiquem disfunções 

estruturais em sua organização, objetivando avaliar e controlar, com eficácia, os riscos 

potenciais de seus ambientes de negócios. Foram desenvolvidas abordagens avançadas de 

auditoria interna, utilizando metodologias próprias de Risk Score, baseada nos conceitos 

internacionais do Balanced Scorecard, e de estudos pioneiros em Auditoria Integrada, 

ambas consolidadas através de um processo estratégico organizacional. 

A abordagem do Balanced Scorecard foi proposta por Robert Kaplan e David 

Norton, professores da Harvard University, através de um artigo publicado na Harvard 

Business Review em 1992. Apesar de recente, o método vem sendo utilizado por grandes 

organizações ao redor do mundo e já tem despertado interesse das organizações de menor 

porte. A BKR - Lopes. Machado desenvolveu e customizou a tecnologia sob o foco da 

auditoria interna, mantendo a sua simplicidade e forte capacidade de estabelecer a correlação 

entre a visão da organização e as ações de auditoria a ser implementadas, ações estas que, 

invariavelmente, definem os impactos que deverão ser gerenciados, agregando resultados 

imediatos à empresa. 

Para atestar a visão da empresa num determinado tempo, a auditoria interna 

define e implementa estratégias. O que o Risk Score propõe é uma forma sistemática de 

avaliar os níveis de riscos organizacionais. A sua eficácia pode ser medida pela rápida 

visualização dos impactos na empresa e o conseqüente diagnóstico de auditoria a ser 

. implementado. E essa eficácia (ou ineficácia) tem que ser percebida em tempo-real. Se a 

empresa está indo em direção incorreta, a Alta Administração tomará conhecimento do 

parecer dos auditores a tempo de promover correções de rota. 

A Auditoria Integrada desenvolvida, exclusivamente, pela Divisão BKR de 

Terceirização Avançada da Auditoria Interna identifica, através de estudos especialistas, os 

processos de maior relevância da organização e seus reflexos no ambiente corporativo de 

negócios. Seus objetivos são: 

• promover auditorias cíclicas em processos de risco significativo; 
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• integrar a sua organização numa ampla cadeia de avaliação permanente; 

• aumentar o nível de segurança dos ambientes de negócio e de controle: 

• Revelar disfunções. desvios de procedimentos e inconsistências estruturais. otimizando 

processos e atividades; e 

• estender as melhores práticas de trabalho para todos os segmentos de sua empresa. 

através de um benchmarking interno. 

Seu foco procura estabelecer a identificação do macro-processo de sua empresa 

e os respectivos sub-processos, definindo as áreas e os processos que impactam o seu 

ambiente; revelar os níveis de risco, volumes e entidades envolvidas no estudo e analisar a 

integridade e a confiabilidade dos eventos auditados. 

Tal metodologia determina para a Alta Administração uma efetiva precisão no 

escopo e nos diagnósticos de auditoria, preserva a materialidade nas recomendações 

preventivas e corretivas, redesenha novos t1uxos e processos de trabalho e proporciona 

relatórios focados e pontuais ao corpo diretivo da empresa. 

Em ambas metodologias de Terceirização Avançada da Auditoria Interna, a BKR 

- Lopes, Machado disponibiliza um corpo de profissionais com larga e conceituada 

experiência na condução de processos avançados de auditoria interna, especialistas em 

ambientes de risco negociaI e seus impactos, em diagnósticos de estruturas de fraudes e em 

reestruturações internas de grande porte, respaldados por uma forte formação acadêmica e 

empresarial, oriunda de organizações de primeira linha. 

A terceirização da função de auditoria interna poderá ser efetivada de forma 

global ou parcial. O processo possibilita que a tecnologia de terceirização se fàça 

aproveitando parte do grupo de auditores internos da própria empresa, ou não. A definição e 

exposição da responsabilidade sobre os processos de auditoria são definidos, 

conseqüentemente, pela escolha global ou parcial da terceirização, ambos inseridos num 

sistema de monitoramento de garantia da qualidade, que preserva uma contínua e evolutiva 

adaptação às mais avançadas ferramentas de gestão da auditoria interna empresarial. 
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Os beneficios, tangíveis e intangíveis, poderão ser observados de imediato e 

representarão ganhos inquestionáveis para a organização, uma vez que possibilitarão as 

seguintes melhorias, dentre outras: 

• Na identitlcação e controle dos processos de maIor representatividade e de nsco 

potencial para o acionista; 

• Na revelação das principais estruturas de negócio, suas interfaces internas e externas, e 

na consolidação das melhores práticas de trabalho; 

• No tratamento e gerenciamento dos impactos resultantes de ambientes estimulados e 

envolvidos às ações de fraudes; 

• Na clara conscientização do corpo diretivo da empresa e dos respectivos funcionários, de 

que a função de auditoria interna passará a ser respeitada e caracterizada por sua 

notoriedade e credibilidade; e 

• No equacionamento dos custos de manutenção de uma auditoria interna própria ou 

terceirizada, através do redimensionamento da equipe, da transferência de conhecimento 

e tecnologia especializada, e pela implantação de abordagens focadas ao negócio, sem 

desperdício dos esforços necessários à consecução dos objetivos de auditoria. 

2.4. Relativamente à Quarterização - o terceiro terceirizado 

A quarterização é um estágio avançado da terceirização que ocorre quando o 

processo já está detlnido e os resultados trazendo satisfação, tanto para o terceirizante 

quanto para o terceirizado. Esta nova técnica pennite, em vez de a empresa mãe controlar o 

trabalho de seus terceiros e fornecedores, contratar uma "quarta" empresa para executar 

essas tarefas, com o objetivo de reduzir os interlocutores e os custos, tornando mais ágil e 

flexível sua tomada de decisões. 
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É um processo semelhante à terceirização efetuado pelo terceiro em sua 

atividade-meio. Uma empresa qualquer, fornecedora de bens ou serviços para uma empresa 

contratante, terceiriza parte de suas atividades. trazendo uma melhoria de qualidade para o 

contratante ou parceiro. Outro exemplo que pode ser usado para melhor entendimento é o 

seguinte: 

"Uma empresa de prestação de serviços de computação, e que execute serviços 

utilizando-se apenas de máquinas computadores nas instalações do seu tomador, poderá 

contratar outras empresas para também lá desempenharem serviços de digitação, 

manutenção dos equipamentos, fornecimentos dos programas; etc". (QUEIROZ, Carlos A. 

R. S., Manual de Terceirização, p. 187). 

Neste caso, o terceiro passa para um parceIro sua atividade-meio, sem 

comprometer o contrato com o terceirizador inicial, e assumindo toda a responsabilidade 

legal perante o contratante. A auditoria e avaliação dos resultados do quarterizado são do 

terceiro. 

Como um processo de gestão, empresarial, a quarterização será utilizada cada 

vez maiS para gerir projetos de terceirização, como já vem acontecendo em grandes 

organizações, facilitando o terceiro que terá mais tempo para desenvolver suas habilidades e 

focar seus esforços na sua atividade principal, resultando em mais eficiência, eficácia, e 

trazendo inovações tecnológicas para o processo produtivo. 

Outro tipo de quarterização que vem sendo adotado no mercado é abordado da 

seguinte forma: 

"A empresa, possuindo vários setores terceirizados, acaba criando internamente 

um departamento somente para administrar os contratos de terceiros, e isto leva a um 

aumento de custos, inviabilizando a terceirização" (GlOSA, Lívio A., Terceirização: uma 

abordagem estratégica, p. 141). Uma outra empresa, num processo amadurecido, 

responsabiliza-se pela administração e os resultados podem ser facilmente mensurados 

A Riocell, fàbricante gaúcha de papel e celulose, que tem um faturamento anual 

de 150 milhões de reais, uma das primeiras empresas do Brasil a adotar a terceirização, não 

59 



estava conseguindo coordenar sozinha a qualidade dos serviços prestados, bem como 

fiscalizar o pagamento dos encargos sociais dos terceiros. Quarterizou seus terceiros, 

passando o controle dos contratos para uma empresa de advocacia que tem como objetivo 

administrar todos os negócios feitos com as empresas terceirizadas, e realizar orientação 

jurídica com todos os parceirosx. 

Outras empresas que seguiram o mesmo caminho foi a Shell, terceira maIOr 

empresa privada do país, que quarterizou o gerenciamento da limpeza, serviços gerais, 

restaurante e manutenção predial; a IBM resolveu implantar a quarterização em 1991, mas 

não encontrou uma empresa especializada no mercado que tivesse condições técnicas e 

administrativas para realizar o contrato. A saída foi escolher, entre seus fornecedores, a 

empresa que abrangesse as condições para quarterizar seus contratos com terceiros. A 

empresa escolhida foi a GR, pertencente ao grupo da Ticket. Hoje esta empresa é 

responsável por mais de 60% dos contratos de quarterização no país. Esta parceria rendeu 

para a IBM uma economia anual de 1 milhão de reais. A Natura, fabricante de cosméticos, 

também quarterizou seu setor de serviços para a empresa Infi'a 4, e a economia alcançada 

com o processo chegou a 300 mil reais no ano, ganho vindo do enxugamento da estrutura 

administrativa. 

Apesar das vantagens que este processo de gestão administrativa pode trazer, 

como ficou exemplificado com as empresas que o adotaram, existem também contra

indicações, visto que se trata de uma técnica administrativa nova, não devendo ser seguida 

como padrão; cada empresa tem suas necessidades e especificidades e não deve implantar 

nenhuma técnica por modismo. Um exemplo mal sucedido da quarterização foi o da empresa 

Xerox do Brasil que teve seus gastos aumentados para 12% sobre o que gastavam com os 

terceiros prestadores de serviços. 

Existem empresas no mercado brasileiro se preparando para implantar o 

processo da quarterização, outras já aderiram ao processo, visto que a terceirização dos seus 

processos internos se encontra no estágio de amadurecimento. 

Existem muitos problemas ainda de ordem jurídica e de mercado, para a 

quarterização se instalar dentro da cadeia produtiva na indústria de transformação no Brasil, 

até porque muitas empresas quarterizadoras estão cobrando muito pelos seus serviços. Com 
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isto, estão inviabilizando o processo e, ainda, por não serem empresas especialistas, os 

serviços não estão obedecendo a um padrão de qualidade aceitável, na maioria dos casos. 

A quarterização, enquanto um novo processo de gestão administrativa é viável, 

tanto para quem quarteiriza como para as empresas quarterizadoras, as quais, possuindo 

vários clientes, e já possuem uma estrutura administrativa adequada, também compram em 

grandes quantidades e acabam ganhando nos preços, em ganho de escala. Sua especialização 

(quarterizado) ajuda a tornar-se mais t1exível e ágil para um mercado mais competitivo e 

global. 
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Capítulo 3 - Metodologia 

3.1. Tipo de Pesquisa 

De acordo com a classificação de Sylvia Constant Vergara9
, a dissertação pode 

ser descrita como exploratória e descritiva (quanto aos fins) e pesquisa de campo e 

documental (quanto aos meios). A pesquisa assumiu um caráter descritivo aos temas de 

terceirização, auditoria e controle interno; e exploratório, pois a investigação sondou 

potenciais mudanças estratégicas na decisão de terceirizar a função de auditoria nas 

organizações. 

A realização de um questionário, abordando questões conceituais, técnicas e da 

própria terceirização identificou o estudo como uma pesquisa de campo, enquanto a 

pesquisa documental referiu-se aos dados pertinentes ao modelo de administração clássica 

de Fayol, no tocante ao controle organizacional, à administração moderna, que se utiliza de 

uma abordagem voltada ao mecanismo de terceirização de serviços, e ao amplo material de 

auditoria consultado no presente estudo. 

3.2. Universo e Amostra 

o universo referente à terceirização da função de auditoria interna incluiu 446 

empresas, de médio e grande porte, extraídas da base de dados do Instituto de Auditores 

Independentes do Brasil -IBRACON, Rio de Janeiro, Brasil. 

A amostra para o envio do questionário foi estruturada a partir da escolha de 

representantes dos segmentos acima descritos, para ser respondido por sujeitos que tivessem 

função representativa ou equivalente à alta direção da empresa. Por esta razão, o estudo se 

enquadrou em uma amostra probabilística por conglomerado (empresas de médio e grande 

porte). 

9. VERGARA, Sylvia c., Projetos e relatórios de pesquisa em administração, pág. 47 
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3.3. Seleção de Sujeitos 

o trabalho pretendeu computar as opiniões de dirigentes da alta administração 

que possuam poderes para definir se a função de auditoria interna, em suas empresas, pode 

ou não ser terceirizada, como citados no item anterior. 

3.4. Coleta de Dados 

Utilizando a caixa postal do Instituto de Auditores Independentes do Brasil -

IBRACON, foi realizado um levantamento de todos os questionários respondidos na 

primeira remessa e, sendo necessário, uma nova remessa daqueles não respondidos pelas 

empresas circularizadas em primeira instância. Se houvesse necessidade de se obter um 

índice satisfatório de respostas para atingimento de uma representatividade julgada 

suficiente ao estudo, poderia ser circularizado outras empresas, não constantes na primeira 

remessa, desde que se enquadrassem no critério de médio e grande porte. 

3.5. Tratamento dos Dados 

A partir da coleta de dados, as respostas das entrevistas foram compiladas em 

torno de tópicos relevantes que influenciassem a decisão sobre a decisão das empresas em 

terceirizar a função da auditoria interna, considerando aspectos relacionados a custo, 

qualidade, eficácia nos atuais trabalhos de auditoria, eficácia na equipe de auditores internos, 

e outros julgados importantes no curso do estudo. 

3.6. Limitações do Método 

Por maior que seja o grau de profissionalização e racionalidade dos sujeitos 

selecionados para a resposta do questionário é de se esperar que estes manifestem opiniões, 

julgamentos de valor e interesses particulares e expressem as culturas das organizações a 

que pertencem. 

o presente trabalho procurou discernir entre estes aspectos e aqueles que 

compunham uma maior dose de objetividade, atentando para não incorrer, por sua vez, nos 

mesmos aspectos que pretendeu minimizar. 
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Capítulo 4 - Considerações Finais 

o Brasil é. como todos os países, sujeito às oscilações da moda. Roupas, 

I . . " d d 10 G . pa avras. manemsmos e ate conceitos entram e saem e mo a. overnança corporativa e 

governança, pura e simples, estão, no momento, no auge da moda, como a terceirização de 

empresas povoou os anos 90. 

A palavra corporativa refere-se a "corporalion", um tipo de empresa que surgiu 

no EUA, onde atingiu tamanhos gigantescos e tem como características dominantes, 

internamente, a separação da propriedade e da administração; e externamente, a existência 

de um sistema capitalista que as incuba e fortalece. Em poucas empresas as duas 

características, em conjunto, são encontradas no Brasil. 

As pedras de toque do sistema capitalista são a inviolabilidade do direito de 

propriedade e do contrato firmado entre dois adultos. Para efeitos práticos, não existe 

nenhuma dessas duas pedras de toque no Brasil. 

A "corporation" existe para ennquecer os donos ou levá-los à falência; os 

empregados, fornecedores, clientes e principalmente o governo do país têm que ser 

atendidos em suas reivindicações "justas", desde que a "corporation" possa sobreviver. Mas, 

se estas reivindicações não atenderem aos dividendos esperados pelos detentores do capital, 

eles vendem, reduzem ou fecham a empresa, justamente ou não, e desempregam todos os 

recursos nela envolvidos, para salvar todo ou apenas parte do capital que investiram. Se não 

conseguirem isto, entram em concordata, não pagam a ninguém, temporariamente, 

continuam tentando salvar o capital. 

Os brasileiros confundem com capitalismo e, até com liberalismo, o sistema 

socialista que temos, em que há participação do governo em vários mercados como 

produtor, fornecedor, comprador ou usuário, carga de impostos entre as maiores do mundo, 

interferência da justiça nos contratos e no direito de propriedade com desapropriações e 

tombamentos arbitrários, invocando o bem comum. 

Mas essa confusão não chega a possibilitar o surgimento de instituições que são 

exclusivas do sistema capitalista, como as operações com garantias imobiliárias, que 

10. BETHELEM, Agrícola, professor do instituto Coppead - UFRJ - Gazeta Mercantil, Novembro de 64 
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fracassaram no Brasil, e as "corporafions" gigantes. que sequer se formaram. As 1 00 

maiores empresas brasileiras. juntas em uma só. ocupariam o 5° lugar na lista das cem 

maiores norte-americanas. 

As 500 maiores empresas norte-americanas têm capital pulverizado, enquanto 

que mais de 90% dos 300 maiores grupos do Brasil têm propriedade concentrada e 60% 

pertencem a um único dono. A administração desses grupos se confunde com a propriedade, 

a não ser nas multinacionais e nas empresas governamentais. 

As poucas grandes empresas de propriedade particular brasileira que 

profissionalizaram sua direção ainda não pulverizaram a propriedade, como as norte

americanas fizeram. Odebrecht, Klabin, Monteiro Aranha, Dedini, Gerdau e Votorantim, 

entre outras, são de propriedade familiar. Em pesquisa feita em 1997 pelo Coppead não se 

encontrou no Brasil o modelo "corporafion". Embora alguns grupos com holding pudessem 

se assemelhar a elas, em geral há centralização das funções e não independência das 

divisões, uma característica das "corporations". 

A palavra "corporação" poderia designar as empresas do "novo mercado" da 

Bovespa. Seria um começo para o capitalismo brasileiro: substituir o termo S.A., que parece 

sociedade secreta, por um nome que designa associações de mestres. Chamar as nossas S.A. 

pertencentes a um ou dois donos, que não aceitam o "novo mercado", de corporação ou 

"corporation", é escárnio. 

De outro lado, se não temos "corporations" à maneira norte-americana, e a 

resistência é muito mais cultural do que técnica é possível que não seja conveniente que 

venhamos a tê-las. Talvez tenhamos que criar uma corporação à brasileira e uma governança 

de empresas à brasileira para desenvolver melhor nossos negócios e mercados, e não copiar 

modelo que talvez seja inadequado ao pequeno tamanho das empresas brasileiras e à nossa 

cultura. 

A terceirização da função de auditoria interna também pode ser considerada por 

muitos como uma oscilação da "moda do mercado empresarial". Impulsionada pelas 

matrizes americanas, as subsidiárias brasileiras vêm procurando adotar modelos similares 

aos empregados no exterior, tentando copiar modelos e abordagens de trabalho. Esquecem, 
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contudo, que apesar de o Brasil ser um dos países que mais segue a tendência internacional 

de contratar empregados temporários e terceirizados, vários fatores interferem na decisão de 

se tornar a função de auditoria interna mais um modelo de "governança interna". 

Desde o início dos anos 90, está em curso um processo generalizado de 

terceirização, o que mantém sempre este tema na mídia. Apesar da constante discussão em 

seu entorno, entendemos que ainda não se debateu com a profundidade devida o que há por 

trás desse processo e que realmente significa. Sempre que se discute o assunto, é possível 

verificar alguns grupos condenando tal prática e outros exaltando sua adoção e 

considerando-a imprescindível. 

Para que um processo de terceirização tenha início e possa se justificar, é 

necessário que a atividade que se queira terceirizar possa ser feita com um custo inferior, ou 

que, independentemente do custo, possa ser feita com mais qualidade, ou ainda que possa 

ser feita com custo inferior e com mais qualidade. Neste momento, é particularmente 

importante que esse assunto seja discutido. A Petrobrás, uma das empresas que mais 

transferiu atividades a terceiros, inicialmente entendido como de maneira bem-sucedida, 

veio a público dizer que repensará todo seu processo de terceirização. Se, por um lado a 

empresa obteve o maior lucro de todos os tempos, por outro, nunca registrou tantos 

acidentes graves quanto ultimamente. 

Uma atividade era exercida por um número X de pessoas, empregados com 

contrato de trabalho de subordinação e que foram demitidos face à terceirização. Esse 

serviço ou essa atividade passará a ser exercida por pessoa jurídica contratada que se 

proponha a efetuar o mesmo serviço ou a mesma atividade, com, no mínimo, qualidade 

semelhante, e que deverá cobrar uma quantia menor que o custo anteriormente suportado 

pela contratante. 

o Governo parece estar empenhando em colocar um pouco mais de ordem na 

atividade de terceirização de mão-de-obra. O projeto de Lei 4.303/98 que dispõe sobre as 

relações de trabalho na empresa de trabalho temporário e na empresa de prestação de 

serviços a terceiros encontra-se na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) recebendo 

emendas. 
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Entre as modificações está a exigência de capital social mínimo para as 

empresas de terceirização, obrigações sociais e previdenciárias, tornando o tomador do 

serviço o responsável por acidentes do trabalho e a responsabilidade solidária no caso de 

ações trabalhistas, ou seja, o trabalhador poderá acionar as duas empresas, tanto a tomadora 

de serviços quanto a prestadora para reivindicar seus direitos. 

A legislação anterior estabelecia que a tomadora de serVIços só pode ser 

acionada quando estiverem esgotadas todas as possibilidades do trabalhador receber da 

prestadora. 

A exigência de capital social mínimo é um dos fatores que vai limitar a atuação 

nessa área. É fato que existem empresas sem infra-estrutura para operar. Os grandes 

prejudicados são os trabalhadores que, na sua maioria, não têm como avaliar a qualidade e 

seriedade da empresa. O capital social mínimo acaba exercendo um papel de peneira nesse 

mercado, criando uma exigência que dificulta a ação de empresas inidonêas. 

Mas, como a questão da responsabilidade solidária, as tomadoras de serVIços 

também devem ficar atentas. Contratar uma empresa sem infra-estrutura pode ser um mau 

negócio, a partir do momento em que o trabalhador pode optar por acioná-la na justiça, para 

reivindicar direitos trabalhistas, que seriam, na teoria, responsabilidade da prestadora. 

Com certeza, essas mudanças vão impactar muitas empresas que atuam no 

mercado sem condições, mas jamais vão inviabilizar a atividade de terceirização como foi 

comentado em matéria na imprensa. Regular o setor não só é saudável, como neces·sário. 

Independente da legislação, diversas prestadoras já incluem em seus contratos 

como os clientes, cláusulas onde elas assumem responsabilidades diante de ações 

trabalhistas. Essa prática acontece tanto na terceirização de mão-de-obra quanto na 

terceirização de serviços. Isso é uma prova de que o próprio mercado trata de encontrar 

alternativas para se preservar. 

As experiências mal sucedidas têm como principal fator a falta de 

comprometimento e competência da terceirizada. "Numa parceria entre empresas, deveres 

de cada uma das partes devem estar bem explicitados, assim como o escopo do serviço"ll. 

lI. PFAL TZGRAFF, Nelson F. M., Contexto, Informativo bimestral da PS Contax & Associados, n° 20, 67 
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Uma prestadora de servIços comprometida com seu cliente sempre procurará superar as 

expectativas. O problema começa quando o serviço não está muito bem definido e perde-se 

a noção do que faz parte do escopo e o que seria esse p/us, estrategicamente oferecido pela 

prestadora. 

4.1. O desastre da Enron 

Durante o desenvolvimento da dissertação e, paralelamente, ao envIO dos 

questionários de circularizações às empresas selecionadas, verificou-se que a tendência da 

terceirização da função de auditoria interna encontrava-se satisfatoriamente aceita pelo 

empresariado brasileiro. As respostas indicavam que a "onda" deste novo modelo 

possivelmente poderia ser mais um tentáculo bem sucedido do processo de terceirização nas 

empresas e devidamente implementada pelas consultorias internacionais. 

Assim como a maioria dos dirigentes de auditorias internas das corporações, 

entendia que tal movimento poderia ser temporário, sendo mais uma oportunidade de 

colocação de um produto das consultorias internacionais. Logo, era somente uma questão de 

tempo que a terceirização da função de auditoria resultasse em mais um dos equívocos junto 

às organizações. 

À partir do desastre da Enron, que ainda se está conhecendo, as respostas do 

empresariado ao questionário-base da dissertação começaram a apresentar cenários 

diferentes. A postura progressiva de terceirização deu-se lugar à "velha postura tradicional", 

de que as empresas familiares e brasileiras tão bem retratam. Seus números da contabilidade, 

seus relatórios gerenciais e sua estratégia empresarial são aspectos confidenciais, internos e 

"fechados a sete chaves". 

O caso da Enron, conjuntamente com outros escândalos mundiais na área de 

contabilidade, a qual é devidamente auditada pelos mesmos auditores que propagam os 

beneficios da terceirização da função de auditoria interna, é mais uma prova de que a 

terceirização desta função poderá ir, em muitas vezes, contra os melhores interesses de 

qualquer organização. De acordo com Gordon Smith l2
, "a Arthur Andersen, atuando como 

auditor externo para Enron, terceirizou a função de auditoria interna brindada por um 

imenso faturamento em serviços de auditoria. Seus honorários não se mediram em milhares 

12. SMITH, Gordon, Presidente da Canaudit Inc., autor do livro Network auditing: a control 
assessment approach, s/a. 68 



de dólares ou em milhões de dólares: seus honorários se mediram em dezenas de milhões de 

dólares". Na opinião de Gordon, "quando uma firma de auditoria está envolvida 

financeiramente a um nível semelhante com um único cliente, perdeu sua independência". 

No meu entendimento, inclusive, tal comprometimento estabelece um vínculo extremamente 

forte entre cliente e fornecedor "amarrando" toda uma cadeia de sócios. diretores, gerentes, 

supervisores e auditores. A perda de um cliente deste porte afeta, sobremaneira, a 

continuidade destes profissionais na empresa de auditoria externa. 

Faz alguns anos, a Enron terceirizou seu departamento de auditoria interna. De 

acordo com Gordon, "seus profissionais de auditoria interna eram muito capazes, com um 

profundo conhecimento técnico e leais a sua companhia. Também tinham um conhecimento 

significativo dos negócios, adquiridos através de anos de interação diária com a gerência e 

os funcionários". Os auditores terceirizados não alcançam o mesmo nível de conhecimento 

dos negócios do que dos auditores internos, que realizam as transações de forma diária. Os 

auditores externos vão de cliente a cliente, sua lealdade está para a firma e os sócios da 

firma, não para seu cliente. 

Os auditores internos são empregados da companhia e reportam, conforme a 

estrutura interna, de forma independente ao Comitê de Auditoria ou a um Conselho de 

Acionistas. Sua posição como empregados asseguram que estão interessados no lucro, nos 

objetivos em longo prazo para organização. Sim, é certo que podem depender 

financeiramente da empresa, podem contar com opções de ações da empresa ou podem ter 

suas ações da empresa em seu próprio fundo. Este nível de compromisso assegura que 

atuaram em vista dos melhores interesses em longo prazo da companhia. Sem um 

departamento de auditoria interna sólido e capacitado, as irregularidades, distorções e 

disfunções podem não ser detectados e os contratos e as transações questionáveis podem 

seguir seu curso, sem que ninguém se dê conta, como no caso da Enron. 

Em contrapartida, os auditores externos "estão como auditores" naquele 

momento, naquela empresa. Seus objetivos técnicos ou não são outros, e seguem uma 

doutrina estabelecida pela matriz. Seu nível de compromisso nem sempre pode assegurar os 

melhores interesses em longo prazo daquela companhia, uma vez que no próximo exercício 

a ser auditado a escolha poderá recair para um outro auditor externo. A SEC (Securities and 

Exchanges Commission EEUU) limitou, acertadamente, a partir de 2002, as tarefas do 
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auditor externo a um máximo de 40% dos trabalhos de auditoria interna. A SEC é 

obviamente consciente dos riscos e rapidamente tomou as cartas do assunto. 

Agora é momento de tomar a decisão de reverter essas ações e construir um sólido 

departamento de auditoria interna. O novo departamento de auditoria deveria estar formando 

por pessoas talentosas e competentes, que tenham um bom sentido para os negócios, sólidas 

habilidades de auditoria e a capacidade para realizar uma análise limpa e transparente de 

todos os componentes do negócio. Alguns departamentos de auditoria já têm demonstrado a 

sua gerência o seu real valor. Criaram um sólido stajf e brindam um nível de serviço que 

sempre atingem as expectativas da alta administração e seus acionistas. Efetivamente, 

também existem outros departamentos de auditoria que somente apresentam abordagens 

óbvias e resultados esperados. 

Contudo, até mesmo o melhor departamento de auditoria não conta com as 

habilidades para realizar todas as auditorias que se é requerido. Quando se identifica uma 

falta de habilidade, eles devem resolvê-la. Se o departamento carece de habilidades que 

podem requerer-se em um prazo médio e longo, devem selecionar em primeiro lugar o stajf 

atual que possa desenvolver as habilidades requeridas. Estas podem ser adquiridas através de 

programas de treinamento, investigação ou uma série de auditorias estruturadas. Outra opção 

é contratar uma pessoa capacitada. A situação econômica atual é uma oportunidade única 

para adquirir uma sólida capacitação a custos razoáveis. 

Para cobrir as deficiências de capacitação em curto prazo, a utilização de 

consultores qualificados para aumentar o staff é uma medida adequada. Com suas 

habilidades especiais, poderão realizar as auditorias ou as tarefas de auditoria de forma 

rápida e efetiva. Os consultores deveriam comprometer-se a transferir o conhecimento aos 

membros do departamento de auditoria como parte de convênio de consultoria. Quando os 

auditores se retiram, um trabalho de seguimento será instaurado e o stc?O' próprio deverá 

poder realizá-lo, já que estará capacitado para isso. O uso efetivo de consultores permite a 

um departamento de auditoria interna obter seus objetivos e melhorar ao mesmo tempo suas 

próprias habilidades. 

Se uma empresa terceirizou no passado o seu departamento de auditoria interna, 

este é o momento de rever essa decisão. Devem obter os custos relativos ao outsourcing, 
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estes incluem horários, gastos c instalações utilizadas para realizar as auditorias. A 

continuação do procedimento de terceirizar a função poderá eleger uma dezena de informes 

de auditoria do tipo "em base nossa revisclo limitada ", caracterizando, sobremaneira, um 

claro sinal de que os exames e avaliações se deram em bases superficiais e não 

comprometedoras. Se o informe diz o que você já sabe, então não tem valor agregado. "Se o 

informe identifica problemas, mas não brinda com soluções detalhadas e factíveis, a 

auditoria não foi eficiente como deveria ter sido", diz Gordon. 

Na Trevisan Consultoria, uma das maIOres firma de auditoria brasileira, o 

presidente do grupo, Antoninho Trevisan, contabiliza 30 novos clientes. Cada um deles 

abandonou uma das chamadas Big Five, as cinco maiores firmas de auditorias, depois que o 

colapso da Enron arrastou para o precipício a Arthur Andersen em uma onda de escândalos 

que Jogou lama na reputação de algumas das maiores empresas do mundo e em suas 

auditorias. 

No ano passado, as chances de algo assim acontecer eram praticamente zero. 

Quando os primeiros rumores sobre a Enron e a Arthur Andersen surgiram, a maioria dos 

contratos para este ano já estava fechada ~ disse Trevisan. No Brasil, como no resto do 

mundo, o terremoto que abalou as firmas internacionais de contabilidade abriu espaço e 

criou oportunidades para grupos regionais. Após o colapso da Andersen, ficaram 

PricewaterhouseCoopers, KPMG. Deloitte & Touche e Ernst & Young. Para Herbert de 

Souza, diretor financeiro do Banco DaimlerChrysler, várias empresas pensarão duas vezes 

antes de assinar com as quatro grandes. 

4.2. O Ataque Terrorista aos EUA 

A crise das empresas de contabilidade mostra que as regras a que elas estão 

sujeitas não trazem tanta segurança como se imaginava. Principalmente no Brasil. 

No dia 15 de Outubro do ano passado, os aeroportos brasileiros entraram em 

pânico, temendo uma epidemia de antraz. Tudo começou porque funcionários da empresa 

aérea alemã Ltifihansa encontraram restos de um pó branco em uma de suas aeronaves que 

acabara de pousar no Rio de Janeiro. Não que o Brasil esteja na mira do terrorismo 
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internacional ou tenha algum tipo de hostilidade histórica com o Afeganistão. Ainda assim. 

foi impossível evitar o efeito cascata do desastre sobre as autoridades brasileiras, que 

mobilizaram especialistas para investigar o caso. Afinal, "se aconteceu nos Estados Unidos, 

por que não aqui?". 

Esse tipo de raciocínio, que ganhou força no caso da bactéria utilizada com fins 

terroristas, também vale para a crise no setor contábil mundial. Depois do caso Enron - que 

abriu falência após ter omitido dados negativos no seu balanço - as maiores empresas de 

contabilidade do mundo foram postas na parede pela mídia e por milhões de investidores 

atônitos com a conclusão de que nem mesmo o melhor balanço, aprovado pela mais séria 

empresa de consultoria, pode garantir que não há sujeira por trás dos números. 

No Brasil, como aconteceu no caso do antraz, a preocupação não demorou a 

surgir. As empresas de auditoria aqui presentes, várias delas multinacionais, e a Comissão 

de Valores Imobiliários (CVM), órgão que regula o mercado acionário, foram muito 

procurados nos últimos meses por gente do mercado pedindo mais informação dos riscos de 

ocorrer um caso desses por aqui. O que não é dif1cil de entender. Se até os Estados Unidos, 

que sempre foram tidos como o exemplo mundial em termos contábeis, foram "pegos de 

surpresa", o que dizer do nosso país, onde falcatruas e desvios de verbas são manchete até 

no exterior. Aliás, não seria a primeira vez que algo do gênero se dá no Brasil, que tem no 

currículo escândalos como os dos Bancos Nacional e Econômico, nos quais essas 

instituições esconderam seus resultados reais dos correntistas e até do Banco Central. 

O tema está novamente em alta, e não faltam declarações de membros das 

grandes instituições que controlam as regras contábeis no Brasil e no mundo tentando 

colocar "panos quentes" no que, segundo revistas de peso como Business Week e The 

Economist, é o período de mais falta de credibilidade que o setor já viveu. Associações 

como Financial (F ASB), nos Estados Unidos, Internacional Accounting Standards Board 

(IASB), de âmbito global, e Conselho Federal de Contabilidade (CF C), no Brasil, deram sim 

suas justificativas. Mas o conteúdo delas espantou muita gente, principalmente que não 

estava familiarizado com as peculiaridades do processo de fiscalização no mundo dos 

negócios. 
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É comum que o pequeno investidor pense. por exemplo. que as empresas de 

auditoria patrulham as cifras das empresas. em busca do menor indício de fraude para em 

seguida soltar o alarme. Logo. segundo essa lógica, uma companhia cujo balanço passou por 

esse pente fino, está acima de qualquer suspeita. 

A Arthur Andersen. no escândalo da Enron. justificou que não é sua obrigação 

checar cada duplicata, cada nota fiscal que provasse que os ativos e passivos descritos em 

seu balanço eram aqueles mesmos (os testes são realizados por amostragem). O mercado e a 

mídia internacional não se convenceram com esse ângulo da história, afinal, se os auditores 

não fizerem isso, quem vai fàzer? 

Está claro que as auditorias realmente não conseguem garantir a idoneidade das 

empresas, como se desejava. Por outro lado, ninguém apresentou até agora uma solução 

mágica para o problema. 

O que SurgIU, e em grande escala, são propostas de ajustes às regras, mas 

nenhuma delas se mostrou capaz de mudar os princípios básicos do setor que, por definição, 

não está completamente de acordo com um policiamento indefectível dos balanços. 

o pnmeIro dado a ser notado é a relação entre empresa e auditoria: são as 

companhias a serem auditadas que contratam os serviços dos auditores. Ou seja, é dif1cil de 

imaginar um processo financeiro no qual o prestador de serviço delate seu cliente. Ainda que 

o auditor esteja bem intencionado, uma possível ilegalidade pode passar desapercebida 

porque os mecanismos financeiros se tornaram tão sofisticados nos últimos anos que está 

cada vez mais fácil esconder ou até maquiar os reais resultados do balanço. 

o trabalho de verificação dos números é feito por amostragem e tem um limite. 

Quando uma companhia registra uma operação de importação, por exemplo, o auditor fàz 

suas contas para ver se o valor foi convertido de dólar para real com deveria, se o débito foi 

incluído no passivo e assim por diante. Mas dificilmente ele pedirá o documento que atesta a 

entrada do material no porto, para provar que a operação realmente existiu. "Yerificar cada 

nota, cada documento, seria um trabalho hercúleo que, numa empresa grande, não ficaria 

pronto em um ano", diz Fabio Fonseca, superintendente de relações com empresas da CYM. 
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Seja por má fé ou por acidente, os erros existem. Segundo a Securites and 

Exchange Commission (SEC). órgão de defesa ao acionista americano, os investidores já 

perderam 200 bilhões de dólares nos Estados Unidos - em todos os tempos - devido a erros 

de auditores. 

No BrasiL já foram abertos 120 inquéritos contra empresas desde a inauguração 

da CVM, em 1976. Destes, em 100 houve algum tipo de penalidade, como a de refàzer o 

balanço. Mas isso não quer dizer que em todos os casos de ilegalidade ouve punição. Muitas 

manobras novas feitas nos balanços sequer estão previstas na nossa Lei das Sociedades 

Anônimas, de 1976, que foi reformada no ano passado, mas que ainda continua defàsada em 

relação a muitas operações econômicas criadas pelo mercado financeiro nos últimos anos. 

Há praticamente oito anos vem-se tentando criar uma nova legislação para o 

setor, que nunca emplaca. Parte do atraso se deve ao modo como ela tem que ser aprovada 

no Brasil, com o aval do Congresso Nacional. As barganhas e brigas parlamentares têm 

emperrado essa aprovação durante todos esses anos. Nos Estados Unidos, a regra é outra: as 

leis são decididas pelo F ASB, que é um órgão técnico, sem ligações com a política. No 

Brasil, a instrução 308, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de maio de 1999, 

estabelece, entre outras coisas, o rodízio de auditores a cada cinco anos e o impedimento de 

prestação de serviços de consultoria "que possam caracterizar a perda da objetividade e 

independência". Tal decisão está sendo contestada na Justiça pelas empresas de auditoria. O 

discurso dessas empresas é afirmar que não é a auditoria que está em crise, mas sim a 

contabilidade. E isto tudo é muito vago. 
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Capítulo 5 - Conclusão 

Como resultado da realização de um questionário, abordando questões 

conceituais, técnicas e da própria terceirização da função de auditoria interna. pudemos 

determinar um cenário de estudo bastante interessante. Como foi dito anteriormente. a 

vertente da opinião do empresariado brasileiro começou a tomar um outro rumo, após o 

evento Enron. A postura avançada de terceirização deu lugar aos tradicionais fundamentos 

de controle e auditoria. As empresas preferiram fechar a "caixa-preta" da contabilidade. 

Desta forma, questões conceituais como "o que você entende que a auditoria 

interna seja para a sua empresa" que tendia para uma função de assessoria, estratégica ou 

gerencial passou a ser entendida. de forma contundente, como uma função investigativa. O 

executivo ou o acionista perceberam que necessitavam de um órgão interno fiscalizador e 

que pudesse dar um retorno sobre possíveis situações irregulares, nebulosas ou envolvidas 

em ambientes fraudulentos. Nesse momento, pudemos tàzer uma primeira reflexão: até que 

ponto a presença de auditores externos seria suficiente, ou até mesmo dispensável, uma vez 

que tais profissionais encontravam-se envolvidos na tempestade da Enron. Valeria ainda 

questionar se existiam situações similares em suas empresas, envolvendo, desta vez, os seus 

próprios executivos, refletindo até que ponto a auditoria interna não passaria de uma 

abordagem negociai ou de gestão, para concentrar-se em questões contábeis e de fraudes? 

Neste momento, eu poderia citar a contribuição de Fraga l3 para as conclusões 

deste estudo, quando em sala de aula, na Fundação Getulio Vargas, apresentando o 

fundamento fenomenológico husserliano, explicou: "o horizonte é justamente essa 

possibilidade de contribuição de todos os envolvidos em qualquer problema ou processo, 

independentemente de diferenças de qualquer ordem, pois em última instância irão 

encontrar-se como co-humanos". De acordo com Husserl, o horizonte é o que possibilita que 

cada um se perceba como participando, contribuindo com o mundo e simultaneamente 

"sofrendo o mundo", expressão utilizada por Merleau-Pont/4 (1996). 

A missão da auditoria interna na empresa é, efetivamente e de forma concreta, 

contribuir para que os acionistas tenham sempre, se não a certeza, mas a sensação plena, de 

que o seu patrimônio encontra-se devidamente protegido e que seus investimentos traduzam 

adequadamente uma melhor contribuição para o seu mundo de negócios. Seguindo a postura 

13. FRAGA, V. F. Gestão pela formação humana. Disciplina, Mestrado em Administração
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fenomenológica, o auditor interno. o auditor externo e o acionista. a sociedade em geraL 

todos. sem exceção, fazem parte desse mundo da vida. não como uma tinitude, mas 

projetando-se para o futuro. Desta forma. a compreensão do horizonte passa a ser 

fundamentaL como uma possibilidade de prática, de comprometer e vivenciar uma gestão 

empresarial diferenciada, feita não somente a "quatro meios", mas pelos envolvidos em geral 

ou seja, assumindo concretamente que todos são responsáveis. Conseqüentemente deverão 

ser comprometidos com as mudanças que, sistematicamente, ocorrem no "Mundo da Vida" 

do qual, segundo Merleau-Ponty (1996), todos somos projeto e que, por isso mesmo, temos 

que retomá-lo para tàzer dele nosso próprio projeto, quando esta proposta da auditoria 
.. . 
Insenr-se no melO. 

o verdadeiro significado desta reflexão para o ambiente de gestão é o de 

possibilitar a necessária discussão da abertura de um para o outro, quer na atribuição que o 

auditor interno desempenha ou na função que alguém ocupa, como auditor externo, quer 

como cidadão na sociedade. Até que ponto a contribuição de um ou outro profissional pode 

ser reconhecida, por todos. O não reconhecimento poderia implicar também o não 

reconhecimento do outro, como se fosse um duelo entre "o certo e o errado", "o auditor 

interno e o auditor externo", isto é, "o que quer novas possibilidades e, o outro, que 

apresenta uma nova gestão". O fato é que com o horizonte dando sentido à empresa, todos 

nós fàremos parte do passado, do presente e do futuro das organizações humanas como elas 

foram, são e virão a ser. De nada adiantará uma postura incisiva e definitiva naquele 

momento, uma vez que possibilidades novas surgirão e com elas, novos conceitos, novas 

posturas e de mecanismos diferenciados de gestão, pelos quais todos seremos responsáveis. 

De acordo com a nossa pesquisa, e já com o impacto também da WorldCom no 

cenário mundial, o empresariado respondeu que a não adoção de um processo de 

terceirização da auditoria interna em suas empresas deve-se, principalmente, pela cultura 

organizacional e à falta de confiança nos auditores externos, desprezando aspectos como 

custo ou desconhecimento do processo e, sobretudo e de forma decisiva, descartando em 

57% do total a possibilidade de tercerizar a função e em 76% sem sequer estar disposto a 

estabelecer um contato com uma empresa de auditoria externa para conhecer a metodologia 

de terceirização. 

14. MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Tradução Carlos A. R. de Moura. São 
Paulo: Martins Fontes, 1996 
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Face ao exposto, pudemos concluir que o empresariado brasileiro já não aceita 

mais com razoabilidade, a adoção de novas fórmulas de gestão como sendo mágicas e de 

total implementação em suas organizações. A transparência dos balanços contábeis e 

financeiros e uma nova face dos trabalhos de auditoria externa, reveladas pelas autoridades 

americanas. fizeram com que a alta administração se voltasse a observar-se internamente e 

iniciasse um exame apurado e consistente do real valor das auditorias interna e externa, no 

sentido de "separar o joio do trigo" e depositar o voto de confiança e de credibilidade para 

aqueles profissioniais que, efetivamente, estabelecem o necessário comprometimento com 

os acionistas e com a sociedade que o cerca. 

No desenvolvimento organizacional a teoria clássica proposta por Taylor e 

Fayol, deu ênfase à organização formal e à racionalização dos métodos de trabalho. Para os 

autores clássicos a autoridade é o fundamento da responsabilidade. O tàto de o empresariado 

entender que a credibilidade da auditoria encontra-se em check faz com que a própria 

autoridade e competência dos auditores em executar trabalhos de alto grau técnico e de 

confidencialidade a toda prova passem a pertencer a um outro plano organizacional. A 

necessidade de uma terceirização em uma função empresarial que exige sigilo passa a ser 

questionada e a sua aceitação é comprometida através de um processo lento e de 

confiabilidade duvidosa. 

Tal assertiva é conveniente a medida em que a alta administração considerou, 

em última análise, que o processo de terceirização de auditoria deveria ser executada por 

profissionais experientes em auditoria interna, ao constatarmos o índice surpreendente de 

aceitação da ordem de 70%. Logo, respeitadas eventuais distorções entre tamanho e 

segmento das empresas estudadas, podemos concluir que o modelo de terceirização da 

auditoria interna executada por consultorias internacionais e amplamente difundida nos 

Estados Unidos não se aplica de forma sublinhar ao modelo brasileiro. 
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Anexos 

A. Modelo de questionário sobre terceirização da função de auditoria interna. 

Para preenchimento, exclusivo, da alta direção executiva da empresa. 

1. Questões conceituais: 

Você entende que a auditoria interna é umajimçc70 de: 

( ) assessoria ( ) investigação ( ) gerencial ( ) estratégica 

Você entende que a auditoria interna deva ser diretamente subordinada a: 

( )presidência ( ) diretoria adm. financeira ( ) conselho de administração ( ) controladoria 

Você utiliza a opinic7o e relatórios de seus auditores até o nível: 

( ) estratégico ( ) de suporte decisional ( ) básico ( ) não utiliza 

Você vê a auditoria interna de sua empresa destaforma: 

( ) inconsistente ( ) superficial ( ) agrega valor ( ) enfraquecida () não aplicável 

Você observa que a atuação de sua auditoria interna é mais concentrada em aspectos: 

( ) contábeis ( ) operacionais ( ) de gestão ( ) negociais 

Caso sua empresa não tenha, ainda. adotado um processo de terceirização da auditoria 
interna, a razc70 maior está condicionada a: 

( ) cultura da empresa ( ) falta de confiança ( ) custo elevado ( ) desconhecimento 

2. Questões técnicas: 

Os auditores internos de sua empresa empregam técnicas/metodologia~/abordagens de 
auditoria consideradas por você como: 

( ) arcaicas () avançadas ( ) criativas () básicas ( ) não aplicável 

As auditorias realizadas em sua empresa possibilitam ações gerenciais: 

( ) eficazes ( ) inócuas ( ) inexpressivas ( ) não há comprometimento gerencial ( ) não 
aplicável 

As recomendações dos relatórios de auditoria demonstram que os seus auditores internos 
encontram-se: 

81 



( ) atualizados ( ) desatualizados ( ) repetitivos ( ) sem profundidade nos temas ( ) não 
aplicável 

Geralmente. as auditorias realizadas pelos auditores internos sr/O considerados por você: 

( ) irrelevantes () primárias ( ) relevantes ( ) inconsistentes 

A formação. experiência e competência técnica de seu quadro de auditores internos são 
consideradas por você como: 

( ) excelente ( ) mediana () fraca ( ) em desenvolvimento () não aplicável 

3. Questões focadas à terceirização: 

A sua empresa vê a terceirização dafunção de auditoria interna como uma situação: 

( ) descartada ( ) a analisar ( ) prioritária ( ) necessária 

Você entende que uma função de terceirização da auditoria interna deveria ser executada 
por profissionais experientes: 

( ) auditores internos ( ) auditores externos ( ) os dois juntos 

Neste mercado de terceirização da auditoria interna é comum utilizar auditores externos na 
função de auditores internos. Se o modelo sugerido à sua empresa fosse de uma equipe 
inter-disciplinar formada por auditores internos oriundos. genuinamente. de departamentos 
de auditoria interna de médias e grandes corporaç6es. você: 

( ) analisaria a possibilidade de terceirização ( ) gostaria de terceirizar a função ( ) não 
pensa I1lSS0 

Você acredita que o sucesso do trabalho do auditor externo depende. via de regra, 
diretamente de sua experiência prévia nessa atividade. inclusive em empresas de grande 
porte? 

( ) sim ( ) não 

Você estaria disposto a estabelecer um contato com uma empresa de auditoria que 
apresentasse em seu processo de terceirização da auditoria interna, todos os pontos 
positivos que você sinalizou neste questionário? 

( ) sim ( ) analisaria em outra oportunidade ( ) não 
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B. Resposta do questionário sobre terceirização da função de auditoria interna, 
devidamente tabelado com as empresas circularizadas 

I. Questões conceituais: Questionários Recebidos e avaliados 

Você entende que a auditoria interna é uma função de: 

assessona 77 investigação 113 gerencial 36 estratégica 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
assessoria investigação gerencial estratégica 

Você entende que a auditoria interna deva ser diretamente subordinada a: 

presidência 
controladoria 

105 
69 

diretoria adm. Finan. 

25% 

32 conselho de administração 

opresidência • diretoria adm. Finan. Oconselho de administração Ocontroladoria 

Você utiliza a opinião e relatórios de seus auditores até o nível: 

estratégico 74 

não utiliza 

básico 

, de suporte decisional 

estratégico 

0% 

de suporte decisional 

5% 10% 15% 

84 básico 116 

20% 25% 30% 

não utiliza 

35% 40% 

280 

54 

74 

6 

45% 
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Você vê a auditoria interna de sua empresa desta forma: 

inconsistente 
não aplicável 

6 o % 

5 o % 

40% 

3 o % 

2 o % 

10% 

0% 

17 
140 

superficial 33 agrega valor 49 en fraquecida 41 

inconsistente superficial agrega valor enfraquecida não aplicavel 

Você observa que a atuação de sua auditoria interna é mais concentrada em aspectos 

contábeis 124 operacionais 96 de gestão 55 negociais 5 

negociais 

gestão 

operacionais 

contábeis 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Caso sua empresa não tenha, ainda, adotado um processo de terceirização da auditoria interna, a razão maior 
está condicionada a: 

cultura da empresa 
desconhecimento 21 

28% 

128 falta de confiança 

8% 

46% 

53 custo elevado 78 

EJ cultura da empresa 
.falta de confiança 
O custo elevado 

! O desconhecimento 
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2. Questões técnicas: 

Os auditores internos de sua empresa empregam técn icasllnetodologias/abordagens de auditoria consideradas 
por você como: 

arcaicas 14 avançadas 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
arcaicas 

24 

avançadas 

criativas 34 básicas 68 não aplicável 140 

criativas básicas não aplicável 

As auditorias realizadas em sua empresa possibilitam ações gerenciais: 

eficazes 
não aplicável 

49 
140 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

inócuas 26 

eficazes 

inexpressivas 21 não há comprometimento gerencial44 

inócuas inexpressivas não há comp. não aplicável 
gerencial 

As recomendações dos relatórios de auditoria demonstram que os seus auditores internos encontram-se: 

atualizados 
não aplicável 

67 
140 

desatualizados 11 

50% 

24% 

4% 

10% 

12% 

repetitivos 28 sem profundidade nos temas 34 

9 atualizados 

• desatualizados 

O repetitivos 

O sem profundidade nos temas 

• não aplicável 
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Geralmente. as auditorias realizadas pelos auditores internos são considerados por você: 

irrelevantes 49 primárias 89 relevantes 129 inconsistentes 13 

inconsistentes ___ ::J"lo 

relevantes •••••••••• 

primárias 

irrelevantes 

5% 15% 25% 50% 

A formação. experiência e competência técnica de seu quadro de auditores internos são consideradas por você 
como: 

excelente 34 
não aplicável 140 

60% 

40% 

20% 

0% 

mediana 76 

3. Questões focadas à terceirização: 

fraca 10 em desenvolvimento 20 

[;)excelente 

.mediana 

O fraca 

O em desenvolvimento 

• não aplicável 

A sua empresa vê a terceirização da função de auditoria interna como uma situação 

descartada 159 a analisar 87 prioritária 22 necessária 12 

60% 

40% 

20% 

0% 
descartada a analisar prioritária necessária 
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Você entende que uma função de terceirização da auditoria interna deveria ser executada por profissionais 
experientes: 

auditores internos 192 auditores externos 49 os dois juntos 39 

os dois juntos 

auditores externos 

auditores internos 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Neste mercado de terceirização da auditoria interna é comum utilizar auditores externos na função de auditores 
internos. Se o modelo sugerido à sua empresa fosse de uma equipe inter-disciplinar formada por auditores 
internos oriundos, genuinamente, de departamentos de auditoria interna de médias e grandes corporações, 
você: 

analisaria a possibilidade de terceirização 79 
não pensa nisso 165 

59% 

gostaria de terceirizar a função 36 

i El analisaria a possibilidade 

• gostaria de terceirizar a função 

O não pensa nisso 

Você acredita que o sucesso do trabalho do auditor externo depende, via de regra, diretamente de sua 
experiência prévia nessa atividade, inclusive em empresas de grande porte? 

sim 232 não 48 

100% 

50% 

0% 
sim não 

Você estaria disposto a estabelecer um contato com uma empresa de auditoria que apresentasse em seu 
processo de terceirização da auditoria interna, todos os pontos positivos que você sinalizou neste questionário? 

sim 71 analisaria em outra oportunidade 144 não 65 
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c. Relação de Empresas 

Bradesco Capitalização SI A 
Bamerindus Cia de Seguros 
Aplub Seguros SI A 
Aliança Capitalização 
Bradesco Previdência e Seguros SI A 
Banestes Seguros SI A 
Áurea Seguros SI A 
Allianz-Ultramar Cia Bras. de Seguros 
A Marítima Cia. de Seguros Gerais 
Icatu Seguros SI A 
GNPP Provida Seguradora SI A 
GBOEX - Confiança Cia. de Seguros 
Coplaven Seguros SI A 
Habitasul Seguradora SI A 
Gerling Sul América SI A 
FINASA Seguradora SI A 
CONAPP Cia Nac. de Seguros 
Indiana Cia de Seguros 
GNPP Seguradora SI A 
General Accident Cia de Seguros 

F ederal de Seguros SI A 
Cia. Excelsior de Seguros 
Cia Paulista de Seguros 
Cia de Seguros Minas Gerais 
Cia de Seguros América do Sul Yasuda 
Cia União de Seguros Gerais 
Cia de Seguros Sul América Industrial 
Cia de Seguros Gralha Azul 
Cia de Seguros Aliança da Bahia 

Seguradoras 

Cia Sego Mar Ter. Phenix Porto Alegre 
Cia de Seguros Previdência do Sul 
Cia de Seguros da Bahia 
Brasil Cia de Sego Gerais 
Bradesco Seguros SI A 
BCN Seguradora SI A 
Baloise Atlântica Cia Brás. 
American Home Assurance Company 
Zurich - Anglo Sego SI A 
UAP - Seguros Brasil SI A 
Sul América Unibanco Sego 
Sul América Capitalização 
Seguradora Brasileiro Iraquiana SI A 
Porto Vida - Seguros de Pessoas SI A 
Monaval Seguradora SI A 

Universal Cia de Seguros Gerais 
Sun Alliance Sego SI A 
Sul América Cia. Nac. de Seg 
Seguradora Oceânica SI A 
Prudental Atlântica Cia de Sego 
Novo Hamburgo Cia de Sego Gerais 
Liderança Capitalização 
Interamericana Cia de Sego gerais 
Vera Cruz Sego SI A 
Trevo Seguradora SI A 
Sul América Ter. Mar. Cia. de Sego 
Sul América Bandeirantes Sego 
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 
Maxmed Seguradora SI A 
Inteunion Capitalização SI A 
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I taú Seguros SI A 

Pessoa .Jurídica - Relação 1 

Amil 
A.T.& T. Telecomunicações Ltda. 
A.W. Faber-CasteIl SIA. 
Ambev 
BasfS/A. 
Bayer S/A 
Billinton Metais SI A 
BNDES 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 
C&A 
Cedae 
Ceg 
Abc BuIl S/A Telematic 
Abxtal Microeletrônica SI A 
AGA S/A 
Agtal Torrefação Amendoim Ltda. 
Aliança Derivados de Petróleo 
American Airlines 
American Bank Note 
Aracruz Celulose S/A 
Artplan Publicidade SI A 
Armazéns Gerais Murundu SI A 
Ativa S/A 
Assim 
ATL AIgar Telecom Leste S/A 
Açúcar Guarani SI A 
Banco Holandês SI A 
Banco Cédula SI A 
Banco Destak 
Banco Francês e Brasileiro SI A 
Banco I taú SI A 
Banco Prime SI A 
Bargoa Conectores SI A 
Banco Fininvest SI A 
B.B DTVM S/A 
Bhering Prod. Altimentícias SI A 
Bittencourt SI A DTVM 
Brascan Brasil SI A 
BrasifS/A 
Braspetro 
BRB BTVM SIA 
Carboindustrial SI A 
Carioca C. Nielsen SI A 
Carrefuor Com. Ind. S/A 
Casas Sendas SI A 
Chocolate Garoto S/A 

Cia. Brasileira de Petróleo Ypiranga 
Cia. Cigarros Souza Cruz 
Cervejaria Kaiser Brasil Ltda. 
Cia. Continental de Cigarros 
Cia Fluminense de Refrigerantes 
Cia. Marítima Nacional 
Cia N ac. de Mineir. Candiota SI A 
Cia. Metropolitano Rio de Janeiro 
Cia. Nacional Álcalis 
Cia. Mineiração Norsul 
Cia. Siderúrgica Pains 
Cia. Docas do Espírito Santo 
Cia. Docas do Rio de Janeiro 
Cia. Eletricidade Rio de Janeiro 
Cia. Fluminense Refrigerantes 
Cia. Siderúrgica Pitangui 
Cia. Sider. da Guanabara Cosigua 
Cia. Siderúrgica Nacional 
Cia. Nac. Cimento Portland 
Cia. T. Janer Com. Ind. 
Cia Vale do Rio Doce 
Cibran 
Citeral Com. Ind. SI A 
Ciba Geigy Química SI A 
Cibran Cia. Bras. de Antibióticos 
Cimento Iraja 
Cimento Mauá 
Coca Cola Niterói 
Compagnie de Saint-Gobain 
Cotbam Ind. Com. 
Conduto Cia. Nacional de Dutos 
Cor SIA DTVM 
Dancor S/A 
Deplá Material Fotográfico 
Delphos Servo Técnicos SI A 
Dentsplay Ind. Com. Ltda. 
Dova S/A 
Distribuidora Wal 
Dresser do Brasil 
Dragagem Fluvial SI A 
Distribuidora way de Combustíveis 
Eaton Ltda. 
Editora Campus 
Editora Forense 
Eisa Engenharia Com. Ind. SI A 
Embeleze 
Eletromar SI A 
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Chocolates Kopenhagen Ltda. 
F. Carioca Catalizadores SI A 
Estub Estruturas Tubulares SI A 
F abri mar SI A 
Socan Prod. Alimentícios 
Sanofi Winthrop Farmacêutica Ltda. 
Seagram Continental SI A 
Schueler Maq. Equipamentos SI A 
River Papeis SI A 
Flurimarca SI A 
Petróleo Ypiranga 
Moinho de Ouro SI A 
Muller Ind. Com. SI A 
Lachmann Agencias Marítimas SI A 
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda 
Jornal do Comércio 
Astar Telecomunicações Ltda 
Auto Viação 1001 S/A 
Betunel Ind. Com. Ltda. 
Brasperola Ind. Com. SI A 
Carroceria Nielson SI A 
Casas Gelli Moveis SI A 
Contrutora Santa Izabel SI A 
Cia Metalúrgica Bárbara 
Cia. Ind. Cisper 
Ind. Granfino SI A 
Grupo Catho 
Gurpo Wilson 
Intelig Telecomunicações 
Iperco Inter. Perfume e Cosméticos 
Kodak Com. Ind. 
KLM Cia Holandesa Aviação 
Bayer S/A 
Grumey S/A 
Guanabara Diesel SI A 
Cibrapel Ind. Papel Embalagem SI A 
Ciba-Geigy Química SI A 
Marubeni Brasil SI A 
Marlin S/A 
Radio Globo SI A 
Termolite Ind. Com. Ltda. 
Stam Metalúrgica Ltda. 
Sulzer do Brasil s;a 
Telefônica Celular 
União Fabril Exportadora 
Vauri Sigma SI A 
Metalon Ind. Reunidas SI A 
Natco 
Nova Iguaçu Refrescos Ltda. 
Rohr Ind. Com. Ltda. 

Ripasa SI A Celulose e Papel 
Sita Societe Inter Telecomum 
Sondotécnica Engenharia de Solos 
Valec Engenharia SI A 
Wrobel Construtora SI A 
Worthington do Brasil 
VEE Marine Com. Marítimo Ltda. 
Treu Maquinas e Equipamentos 
Camco International (Brasil) Ltda. 
Casa Granado 
Ceras Johnson Ltda. 
Casa da Borracha SI A 
Dannemann S. Bigler Ipan. Moreira 
Cromos SI A Tintas Gráficas 
Flexa Carioca Ltda. 
Ingressol Dresser Pumps Brasil 
H. Stern Com. Ind. S/A 
Jahu Ind. Com. Ltda. 
Jornal Monitor Mercantil 
Sensora Quality Sensor. Remoto 
Brascon Cia. Bras. Tran. Conteiners 
Auto Viação Jurema 
Auto Viação Bangu Ltda 
Auto Viação Salineira 
Casas Olga 
Cimentex SI A 
Com. Ind. TufTy Habib SI A 
Cimento Montes Claros 

Colette & Sons SI A 
Dijon S/A 
Dart do Brasil 
Enefer SIA 
Editora L.T.B. S/A 
Engin S/A 
Enquip S/A 
Expresso Mercantil Ag. Marítima 
Friduza S/A 
Flumidiesel S/A 
Global Transporte Oceânico 
Grupo Othon 
Griner S/A 
Getec S/A 
Industrias Sinimbu SIA 
Ind. Silva Pedrosa SI A 
Império Lisamar SI A 
Hotel Gloria 
Intercontinental de Café SI A 
Administradora de Imóveis Masset 
A Química Santa Marina SI A 
Adina Ind. Com. Fechos SIA 
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Rio Gráfica e Editora 
Assoc. Bras. Prosp. Intelectual 
Hamil Suíça Ind. Com. S/A 
Herga Ind. Químicas SI A 

General Eletric do Brasil 
GDC Alimentos SI A 
Engepack Embalagens SI A 
Cibrex Ind. Com. Ltda. 
Cia. Eletroquímica Panamericana 
Casa Veneza SI A 
Castrol Do Brasil Ind. Com. Ltda. 
Café Solúvel Brasília 
Brasvidro Ltda. 
Buaiz SI A Auto Latina SI A 
Auxiliadora Predial 
Almon Química Ltda. 
Ameise Com. Ind. SI A 
Apolo Produtos de Aço SI A 
Auto Viação Tijuca SI A 
Burroughs Eletrônica 
Carioca Engenharia Ltda. 
Commerzbank Rio de Janeiro 
Diallogos SI A Servo Tele Interativos 
DigiteI SI A Ind. Eletrônica 
Editora Delta Ltda 
Embravideo 
Enciclopédia Britânica Editores 
Global Crossing 
lndustrias Nucleares do Brasil SI A 
IOB Informações Obj. Publ. Jurídica 
Itochu Brasil SI A 
Itapemerim Turismo 
Konus Icesa Caldeiras Equip. 
Linhas Corrente Ltda. 
Livraria José Olympio Edt. SI A 
Manufatures Honnover AM SI A 
Moinho Fluminense SI A 
Overseas Shipping management 
Norton, Megaw Company Ltda. 
Planave Sla 
Primus S/A 
Peugeot Citroen do Brasil SI A 
Petroserv. SI A 
Refinaria Petróleo Manguinhos SI A 
Red Indian SI A 
Siderúrgica Belgo mineira 
Uniaão Fabril Exportadora 
Vulcan Material Plástico 
Brastech Servo Técnicos de Petróleo 
Empresa Carioca Engenharia SI A 

Sobrenco SI A 
Tecnosolo Engenharia SI A 
Thyssen Com. Brasil Exp.Imp Ltda 
Tycoon Prod. Artísticas Ltda 
Monteiro Aranha SI A 
Multifabril SI A 
Raytheon Systems Company 
Sotep S/A 
Tecnocoop Sistemas Ltda. 
Tibras Titânio do Brasil SI A 
Transroll Navegação SI A 
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Siderúrgica Hime SI A 
Pessoa Jurídica - Relação 2 

FMC do Brasil. 
Fleischamann Royal Nabisco 
Frota Oceânica Brasileira 
FICAP do Brasil SI A 
Ferragens Haga SI A 
Furnas Centrais Elétricas SI A 
Glaxo do Brasil SI A 
Globex Utlidades SI A 
Gerdau S/A 
Globo participações Ltda 
IBF S/A 
IFF Fragrâncias Ltda 
Ind. Bebidas Antártica 
Ind. Quím e Farmac. Schering- Plough 
Jarcel Celulose SI A 
L'oreal-Belocap Produtos Ltda 
Knoll SI A Prod. Químicos 
L.Herzog SI A 
Kibo 
Knoll Prod. Quim. Farmacêuticos 
Latas de Alumínio SI A - LA T ASA 
Linhas Círculo 
Latintech Capital Ltda 
Lips do Brasil SI A 
Lojas Americanas SI A 
Lojas Leader 
Marvin S/A 
Marriot Servo De Bordo e Hotelaria SI A 
Merck SI A Ind. Químicas 
MC Donalds Emp. Alimentos 
Makro Atacadista 
Metalúrgica Piraí 
Moinho Santista 
Multiplan 
Moinho da Luz 
Nacional Iguatemi Empreendimentos 
Palheta S/A 
Pan-Americana SI A 
Pepsico & Cia 
Panamericana SI A 
Nitriflex SI A 
Norquisa SI A 
Norsul Offshore SI A 
O Globo 
O Dia S/A 

Nova América SI A 
Porcelana Schmidt SI A 
Produtos Roche SI A 
Plus Vita SI A 
Recouro S/A 
Refrigerantes Itambi SI A 
S/A White Martins 
Sadia S/A 
SI A Ind. V otorantim 
Rede Globo Televisão Ltda 
Revlon/Bozzano 
Refrigerantes Pakera 
Rubicon do Brasil SIC 
Sauer SI A Ind. Mecânicas 
Sanitária Fluminense 
Sicpa Ind. Tintas SI A 
Shell Brasil SI A 
SmithKline Beecham & Sidney Ross 
SHO-Play Telecomunicações 
Sony Music 
Schott Brasil Ltda 
Sheraton Hotéis 
SUDOP Ind. Óptica Ltda 
TIM - Telecom Itália Móbile 
Supermercados Zona Sul SI A 
Tintas Ypiranga Ltda 
Tintas Supercor 
Supergasbrás SI A 
Tecnosonda S/A 
Victori Comunicações SI A 
Viação Itapemirim 
TV A Sistema de televisão SI A 
Varig S/A 
Vale Refeição 
V ésper Telecomunicações 
Xerox do Brasil SI A 
Xtal do Brasil Com. E Ind. 
Wilson, Sons SI A 
Vitrofarma SI A 
Unisys Eletrônica ltda 
Unipar-UniÀo Petroquímica 
TVX Participações Ltda 
TVE Brasil 
Unidas 
Vale do Rio Doce 
Usina Carapebus 
Usimeca 



Poesi 
Warner Home Vídeo 
Valiserie Ind. Com. 
Stafford Miller 
Concreto Redimix SI A 
CIMINAS S/A 
Engemix S/A 
Elevadores Schindler do Brasil SI A 
Grupo Gerdau Irmãos Habib 
Gofra SI A Ind. Com 
lolimode Roupas SI A 
Ind. Reunidas Marily SI A 
Ciba Geigy Química SI A 
Cia Ind. Farmacêutica 
Cia Ind. Papel Pirahy 
Cia.larí 
Cia Têxtil Ferreira Guimarães 
Concrejato SI A 
Coca Cola Ind. Ltda 
Banco Boreal SI A 
Banco Cidade São Paulo SI A 
Banco Francês BrasileiroSI A 
Banco Real Sla 
Banco Prosper SI A 
Banco Rural SI A 
Bradesco SI A 
Banco Safra SI A 
Banco Boavista SI A 
União de Bancos Suíços 
Banco ABC Brasil SI A 
Banco Agrimisa SI A 
Banco Amazônia 
Banco América do Sul SI A 
Banco Bozano Simonsen SI A 
Banco Battistela SI A 
Banco Bandeirantes 
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D. Cópia dos s/ides da apresentação 
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