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RESUMO 

 

Propõe-se com a presente dissertação conduzir estudo exploratório sobre a 

razoabilidade de um método de apoio à tomada de decisão para ordenar os 

controles internos contábeis, utilizando critérios estabelecidos pelo regulador do 

mercado de capitais dos Estados Unidos, quantificados por meio de uma escala 

baseada em operadores da lógica fuzzy. 

 

O método foi elaborado com base em pesquisa bibliográfica sobre o controle interno 

contábil e sua relação com os controles internos em geral; a exigência de 

constituição, avaliação e divulgação da avaliação dos controles internos contábeis 

pela legislação do mercado de capitais americano ao longo das últimas três 

décadas; o conceito de matriz de risco; os métodos de apoio à decisão; e os 

fundamentos da lógica fuzzy. 

 

A metodologia proposta foi adaptada à realidade da entidade objeto do estudo de 

caso e aplicada sobre 2,4 mil controles. Uma amostra de aproximadamente 14% 

desse universo foi analisada e permitiu concluir pela razoabilidade do método 

proposto, que será utilizado pela entidade estudada como parte de seu processo de 

avaliação dos controles internos contábeis. 

 

Palavras-chave: Controles Internos; Controles Internos Contábeis; Lei Sarbanes-

Oxley; Lógica Fuzzy; Teoria da Decisão. 

  



ABSTRACT 

 

 

It is proposed in this dissertation lead exploratory study on the reasonableness of a 

method to support decision making to order the internal accounting controls, using 

criteria established by the regulator of capital markets in the United States, quantified 

by a scale based on operators of fuzzy logic. 

 

The method was based on research literature on the internal accounting control and 

its relation to internal controls in general, the requirement of the constitution, 

evaluation and disclosure of the evaluation of internal controls by the laws of the U.S. 

capital market over the last three decades, the concept of risk matrix, the methods of 

decision support, and the foundations of fuzzy logic. 

 

The proposed methodology was adapted to the reality of the entity object of the case 

study and applied to 2.4 thousand controls. A sample of approximately 14% of the 

universe has been examined and allowed the conclusion that reasonableness of the 

proposed method, which will be used by the entity studied as part of its evaluation 

process of internal accounting controls. 

 

Keywords: Internal Controls, Accounting Internal Controls, Sarbanes-Oxley, Fuzzy 

Logic, Decision Theory   
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
A gestão do controle interno contábil passa por um momento no qual se cobra 

segurança quanto à efetividade dos controles, ao mesmo tempo em que se exigem 

menores custos. Esse paradoxo somente pode ser resolvido por uma efetiva 

avaliação de risco, que permita aos gestores de controles internos focarem nos 

pontos mais relevantes, ou seja, os controles que têm maior possibilidade de falhar 

e, dentre esses, os que ao falharem resultarem em erros de maior magnitude. 

 

Após a ocorrência de escândalos corporativos e contábeis envolvendo empresas de 

renome nos Estados Unidos da América, o congresso norte-americano instituiu o 

“The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act” (the 

“Sarbanes-Oxley Act”) – (SOX), fazendo recrudescer as responsabilidades da 

administração das companhias abertas, que negociam suas ações nos Estados 

Unidos, perante os controles internos contábeis e a garantia da razoabilidade dos 

números apresentados nas demonstrações contábeis divulgadas ao mercado. 

 

A regulamentação da Lei impôs uma série de medidas, que implicaram no aumento 

dos custos necessários à manutenção das evidências de efetivo funcionamento e da 

avaliação por parte da administração dos controles internos responsáveis por 

garantir a razoabilidade das informações contábeis. 

 

Constatado o exagero inicial, alterações foram introduzidas, visando a permitir, por 

meio de uma abordagem baseada na avaliação de risco, a redução do custo de 

certificação dos controles internos contábeis, sem aumentar os riscos de um erro 

material nestas demonstrações contábeis. 

 

Conforme publicado na edição 953 da revista EXAME (Napolitano, 2009), 31 

empresas brasileiras de grande porte estão sujeitas à SOX. Estas empresas 

beneficiam-se da captação de recursos no mercado de capitais americano, não 

obstante, o custo de conformidade às exigências da SOX.  
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Tendo em vista a necessidade de as empresas de capital aberto cumprir com as 

exigências da SOX e, ao mesmo tempo, fazê-lo de forma eficiente, isto é, atingindo 

seu objetivo com menor custo, esta dissertação considerou os critérios destacados 

pelo próprio regulador do mercado de capitais americano para estabelecer uma 

metodologia de ordenação dos controles internos contábeis, que possibilite 

direcionar o esforço de teste àqueles controles mais relevantes. Além disso, como 

esta avaliação é subjetiva e o desafio é quantificar e ordenar o risco, o método 

proposto neste trabalho utiliza uma escala baseada na lógica fuzzy. 

 

A pesquisa caracteriza-se por um estudo de caso exploratório, no qual os 

integrantes da instituição estudada auxiliaram na definição da metodologia a ser 

aplicada e nas limitações ao escopo da pesquisa, tendo em vista as idiossincrasias 

do tema em estudo. 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, conforme descritos a seguir: 

 

1. Um primeiro capítulo introdutório, no qual se pretende situar a questão em 

estudo, os objetivos e a relevância do trabalho; 

2. O segundo capítulo, dedicado à revisão bibliográfica, caracteriza os controles 

internos contábeis e a legislação americana, que ao longo das três últimas 

décadas passou a exigir das empresas abertas a avaliação e divulgação da 

avaliação desses controles. Além disso, traz uma breve revisão do referencial 

teórico sobre matriz de risco, teoria da decisão e lógica fuzzy. 

3. No terceiro capítulo é apresentada a metodologia proposta, estabelecida com 

base no referencial teórico estudado; 

4. O quarto capítulo é reservado à metodologia aplicada, que é resultante da 

apresentação e discussão da metodologia proposta com os especialistas em 

controles internos da instituição estudada. 

5. O quinto capítulo apresenta os resultados da aplicação da metodologia. 

6. Por fim, o último capítulo é dedicado às conclusões do estudo. 
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1.1 PROBLEMA 

 

 

Com a publicação de um guia de orientação às empresas, o regulador do mercado 

de capitais americano indicou o caminho para a avaliação dos controles internos 

contábeis, por meio de uma abordagem baseada em risco, mencionado inclusive os 

critérios pelos quais deveriam ser consideradas as possibilidades de falha nesses 

controles e os impactos dessas possíveis falhas nas demonstrações contábeis. 

 

A literatura tem demonstrado que é necessário estabelecer um método para tomar 

decisões com base em fatores subjetivos, incertezas e imprecisões. Para tanto, são 

imprescindíveis critérios adequados à natureza do problema que se pretende 

resolver, além de uma escala que permita quantificar e/ou ordenar razoavelmente as 

alternativas para que o tomador de decisão tenha em mãos ferramentas úteis à 

solução do problema decisório. 

 

Baseando-se nessas premissas teóricas, a presente dissertação tem como problema 

de pesquisa explorar a razoabilidade de um método de tomada de decisão, que 

auxilie o administrador a decidir como testar seus controles internos contábeis, por 

meio da ordenação destes controles, utilizando os critérios estabelecidos pelo 

regulador do mercado de capitais americano e uma escala baseada na lógica fuzzy. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Principal  

 

O objetivo principal deste trabalho é explorar as bases para construção de um 

método de tomada de decisão, que possa servir de base para definir o esforço de 

teste dos controles internos contábeis como parte integrante de um processo de 

avaliação desses controles, considerando as percepções subjetivas e difusas 

inerentes a classificações dessa natureza. 
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1.2.1 Objetivos Intermediários 

 

Como objetivos intermediários pretende-se: 

 

Estudar o conceito de controles interno e de controle interno contábil; 

 

Estudar a evolução histórica das exigências regulamentares de avaliação e 

divulgação da avaliação dos controles internos contábeis no mercado de capitais 

dos Estados Unidos. 

 

Estudar a estruturação de um método para tomada de decisão em condições de 

incerteza e imprecisão e considerando aspectos subjetivos. 

 

Estudar o emprego de uma escala baseada na lógica fuzzy para facilitar a 

ordenação dos itens avaliados. 

 

Avaliar a razoabilidade dos resultados do método empregado para tomada de 

decisão de ordenação dos controles internos contábeis. 

 

 

1.3 PROPOSIÇÕES 

 

 

As proposições desenvolvidas ao longo dessa pesquisa são de que: 

 

1. Os critérios fornecidos pelo regulador do mercado de capitais americano, por 

meio de um guia de orientação à administração das companhias abertas, são 

adequados para compor um método de tomada de decisão multicritério; 

2. As alternativas em avaliação podem ser ordenadas a partir de uma escala 

desenvolvida com base em operadores da lógica fuzzy; 

3. Este método de tomada de decisão é uma ferramenta capaz de auxiliar o 

tomador de decisão a resolver seu problema de decidir como e em quantidade 

testar seus controles internos contábeis. 
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1.4 DELIMITAÇÕES 

 

 

A pesquisa restringiu-se ao controles interno contábil, que é um aspecto específico 

dos controles internos. Os riscos inerentes a esses controles estão delimitados às 

afirmações relacionadas à qualidade das demonstrações contábeis e fazem parte 

dos riscos operacionais, os quais não serão abordados, devido à sua abrangência, 

afastando-se, portanto, do escopo deste trabalho. 

 

Os critérios utilizados no método de decisão para classificação dos controles são 

gerais e aplicáveis a qualquer entidade, no entanto não são exaustivos e a estes 

podem ser acrescentados outros que atendam aos propósitos de cada entidade, 

conforme sua área de atuação. 

 

A classificação dos controles é apenas uma etapa do processo de avaliação dos 

controles internos contábeis de uma companhia. Este processo como um todo é 

bastante complexo e sujeito a variações de entidade para entidade. Desta forma, 

também não cabe no escopo deste trabalho uma análise detalhada de todo esse 

processo, para o qual seria necessário um trabalho específico. 

 

Não se pretende realizar generalizações a partir desse trabalho, somente indicar um 

caminho cientificamente embasado. A replicação da metodologia aqui aplicada 

depende de ajustes e considerações relativas à entidade estudada, aos processos 

envolvidos e as especificidades inerentes a cada organização. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

A avaliação de risco é de suma importância para o sistema de controles internos 

contábeis, pois sistematiza e formaliza o processo decisório responsável por definir o 

grau e a extensão que serão empregados no teste, avaliação e evidenciação da 

efetividade dos controles por parte da administração da companhia. 
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Em outras palavras, o grau de esforço e recursos a serem alocados a esse processo 

depende de uma avaliação preliminar de risco, que dê legitimidade a esse processo. 

 

No entanto, esse processo está sujeito a subjetividades, incertezas e imprecisões, 

demandando um método que sistematize o apoio à tomada de decisão e permita a 

ordenação das alternativas. 

 

O mercado de capitais americano é uma fonte relevante de recursos, tanto para 

empresas americanas, quanto para não americanas. No entanto, devido a uma série 

de escândalos e manipulações, cada vez mais é exigido das empresas que buscam 

essa fonte de recursos o cuidado com as informações prestadas nas demonstrações 

contábeis. Declarações infundadas sujeitam o declarante à penalização criminal. 

 

Assegurar que a confiabilidade das demonstrações contábeis está amparada em 

controles testados, que dão razoável certeza de que não foi cometido um erro 

material nestas demonstrações, é um processo oneroso e complexo. Estabelecer 

métodos para tornar esse processo mais eficiente, garantindo maior assertividade e 

menor custo, é um desafio importante, que exige ir além do empirismo, aproximando 

a academia e o mundo corporativo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 EVOLUÇÃO DO CONTROLE INTERNO CONTÁBIL NA LEGISLAÇÃO PARA 

O MERCADO DE CAPITAIS DOS ESTADOS UNIDOS. 

 

 

O Controle Interno contábil tem sido uma preocupação constante dos reguladores do 

mercado de capitais americano. Nos Estados Unidos, uma avaliação formal dos 

controles internos contábeis passou a ser exigida dos auditores independentes na 

década de 70; e da própria administração das companhias abertas a partir da SOX. 

 

Na figura 1 a seguir, segue uma linha do tempo das principais regulamentações do 

mercado de capitais americano relacionadas aos controles internos contábeis. 

 

Figura 1 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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2.1.1 Securities Exchange Act de 1934 

 

 

Em 1934, o congresso americano criou a Securities and Exchange Commission 

(SEC) e estabeleceu procedimentos e requisitos mínimos para divulgação periódica 

dos relatórios financeiros das companhias registradas, além de proibir determinadas 

operações. 

 

A legislação (Securities Exchange Act of 1934) que criou a SEC foi uma reação ao 

estouro da bolha de Wall Street, ocorrida na terça-feira de 29 de outubro de 1929. 

Nesse dia, mais de 16 milhões de ações foram negociadas na New York Stock 

Exchange (NYSE), resultando em perdas de mais de US$ 10 bilhões de dólares – 

duas vezes o valor de moeda em circulação nos Estados Unidos da América à 

época (Carmichael, 1980). 

 

 

2.1.2 Foreign Corrupt Practices Act de 1977 

 

 

Segundo Cooley e Hicks (1983), foi em 1977, com o Foreign Corrupt Practices Act 

(FCPA), que estabeleceu a obrigatoriedade de as companhias listadas na SEC 

manterem um sistema de controles internos contábeis e de os auditores 

independentes emitirem uma opinião acerca da efetividade desses controles, que 

houve um grande impulso na implantação e avaliação dos controles internos 

contábeis. 

 

O FCPA estabeleceu, conforme United States Departament of Justice, entre outras 

medidas, que: 

  

Every issuer which has a class of securities registered pursuant to section 78l of 
this title and every issuer which is required to file reports pursuant to section 
78o(d) of this title shall-- 
(A) make and keep books, records, and accounts, which, in reasonable detail, 
accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the 
issuer; and 
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(B) devise and maintain a system of internal accounting controls sufficient to 
provide reasonable assurances that-- 
(i) transactions are executed in accordance with management's general or 
specific authorization; 
(ii) transactions are recorded as necessary (I) to permit preparation of financial 
statements in conformity with generally accepted accounting principles or any 
other criteria applicable to such statements, and (II) to maintain accountability 
for assets; 
(iii) access to assets is permitted only in accordance with management's 
general or specific authorization; and 
(iv) the recorded accountability for assets is compared with the existing assets 
at reasonable intervals and appropriate action is taken with respect to any 
differences.”  

 

 

O FCPA resultou da reação a um escândalo, no qual aproximadamente 450 

empresas, entre elas Gulf Oil Corporation e Exxon Corporation, envolveram-se em 

casos de pagamento de propinas no exterior. (Carmichael, 1980) 

 

Embora a lei tivesse como finalidade principal a tipificação de crimes de corrupção 

ativa, principalmente no exterior, também foi utilizada para instituir a figura dos 

controles internos contábeis, que segundo Carmichael (1980) é uma invenção de 

contadores e auditores e foi justamente a visão desse grupo de profissionais que foi 

incorporada na lei. Esses controles estavam relacionados à: a) autorização de 

transações; b) registro de transações; c) acesso restrito aos ativos; e d) conciliação 

entre ativo fixo e registro contábil. 

 

Já naquela época se estabeleceu um debate sobre o custo-benefício dos 

requerimentos de disclosure dos sistemas de controles internos contábeis, ou seja, 

os aumentos dos valores de gastos com auditoria e manutenção dos registros 

contábeis frente aos riscos de perda pela falta desses controles. (Carmichael, 1980) 

 

 

2.1.3 Sarbanes-Oxley Act de 2002 

 

 

Em julho/2002, reagindo a novos escândalos corporativos e contábeis envolvendo 

empresas de renome nos Estados Unidos da América (Enron, Tyco International, 
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Adelphia, Peregrine Systems, WorldCom), inclusive envolvendo, no caso da Enron, a 

firma de auditoria Arthur Andersen, o congresso americano instituiu o “The Public 

Company Accounting Reform and Investor Protection Act” (the “Sarbanes-Oxley 

Act”). 

 

Conforme relatório do Senado Americano, entre outros objetivos, a Lei ampliou a 

qualidade e a transparência dos relatórios financeiros, a independência dos 

auditores externos das companhias abertas e criou o Public Company Accounting 

Oversight Board (PCAOB), para estabelecer padrões para as práticas de auditoria 

contábeis. 

 

A Seção 404 da SOX, Management Assessment of Internal Controls, exige que as 

companhias abertas, registradas na SEC, e seus auditores independentes, reportem 

a efetividade dos controles internos contábeis, ou Internal Control over Financial 

Report (ICFR) da companhia. De acordo com Patterson e Smith (2007), a Lei 

colocou forte ênfase nos controles internos da companhia. 

 

Contudo, após a promulgação da Lei, ficou no ar uma pergunta: Como as empresas 

deveriam implantar a Seção 404? 

 

 

2.1.4 Final Rule da SEC de 2003 

 

 

Na “Final Rule”, promulgada pela SEC em junho/2003 para regulamentar a Seção 

404 da SOX, foi estabelecido que, ao conduzir a verificação da efetividade dos 

controles internos contábeis, as companhias deveriam manter evidências suficientes 

para dar suporte razoável à avaliação e torná-las disponíveis à avaliação da 

auditoria independente. Nos termos do sumário da regulamentação: 

 

The internal control report must include: 

 a statement of management's responsibility for establishing and 
maintaining adequate internal control over financial reporting for the 
company; 
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 management's assessment of the effectiveness of the company's internal 
control over financial reporting as of the end of the company's most recent 
fiscal year; 

 a statement identifying the framework used by management to evaluate 
the effectiveness of the company's internal control over financial reporting; 
and 

 a statement that the registered public accounting firm that audited the 
company's financial statements included in the annual report has issued 
an attestation report on management's assessment of the company's 
internal control over financial reporting. 

Under the new rules, a company is required to file the registered public 
accounting firm's attestation report as part of the annual report. 
Furthermore, we are adding a requirement that management evaluate any 
change in the company's internal control over financial reporting that occurred 
during a fiscal quarter that has materially affected, or is reasonably likely to 
materially affect, the company's internal control over financial reporting. 

 

A “Final Rule” da SEC definiu o controle interno contábil, que passou a ser 

denominado "internal control over financial reporting", da seguinte forma: 

 

A process designed by, or under the supervision of, the registrant's principal 
executive and principal financial officers, or persons performing similar 
functions, and effected by the registrant's board of directors, management and 
other personnel, to provide reasonable assurance regarding the reliability of 
financial reporting and the preparation of financial statements for external 
purposes in accordance with generally accepted accounting principles and 
includes those policies and procedures that:  
(1) Pertain to the maintenance of records that in reasonable detail accurately 

and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the 
registrant;  

(2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary 
to permit preparation of financial statements in accordance with generally 
accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the 
registrant are being made only in accordance with authorizations of 
management and directors of the registrant; and  

(3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of 
unauthorized acquisition, use or disposition of the registrant's assets that 
could have a material effect on the financial statements. 

 

No entanto, não foi elaborado nenhum Guia para as empresas implantarem essa 

verificação. A “Final Rule” da SEC somente estabeleceu que a avaliação da 

administração devesse basear-se numa estrutura de controles apropriada e 

reconhecida, que tivesse sido estabelecida por um grupo que tenha utilizado 

procedimentos adequados, incluindo ampla e prévia discussão do documento final.  
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Esse “framework” deveria ser livre de vieses; permitir razoáveis e consistentes 

mensurações qualitativas e quantitativas dos controles internos da companhia; ser 

suficientemente completo para que fatores relevantes, que possam alterar uma 

conclusão sobre a efetividade dos controles internos da companhia, não fossem 

omitidos; e deveria ser relevante para uma avaliação dos controles internos 

contábeis. 

 

A “Final Rule” da SEC cita como exemplo de “framework” adequado o relatório 

COSO (Internal Control – Integrated Framework), instituído em 1992 pelo Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”). Para maior 

detalhamento, ver seção 2.3. 

 

Em linhas gerais, a “Final Rule” da SEC estabelece que a avaliação dos controles 

internos contábeis – ICFR da companhia deve basear-se em procedimentos 

suficientes para avaliar tanto seu desenho quanto sua efetividade. 

 

Os controles sujeitos e essa avaliação incluem, mas não se limitam aos: 

a) Controles de iniciação, registro, processamento e conciliação dos saldos 

contábeis, classes de transações e demais elementos das demonstrações 

contábeis; 

b) Controles relacionados à iniciação e processamento de transações não-

rotineiras e não-sistemáticas; 

c) Controles relacionados à seleção e aplicação de políticas contábeis 

apropriadas; 

d) Controles relacionados à prevenção, identificação e detecção de fraudes. 

 

A natureza das atividades de teste dos controles será amplamente dependente das 

circunstâncias da companhia e da significância dos controles. Contudo, a “Final 

Rule” da SEC estabelece que o teste baseado apenas no questionamento (“inquiry”) 

não será suficiente para prover uma adequada base para a avaliação da 

administração. 
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A regulamentação da SEC também estabeleceu que uma avaliação da efetividade 

dos controles internos contábeis deve estar amparada em documentos capazes de 

evidenciar tanto o desenho quanto o processo de teste dos controles. 

 

 

2.1.5 Auditing Standard nrº2 (AS2) de 2004 

 

 

Em março/2004, o PCAOB, órgão criado pela Seção 101 da SOX, para 

supervisionar a auditoria contábil independente das companhias abertas, instituiu o 

Auditing Standard nrº2 (AS2) – An Audit of Internal Control over Financial Reporting 

Performed in Conjunction with an Audit of Financial Statement, com o objetivo de 

estabelecer os requerimentos mínimos para uma auditoria das demonstrações 

contábeis em conjunto com uma auditoria dos controles internos e da efetividade da 

avaliação da administração. 

 

O AS2 estabelece, por exemplo, que o auditor deve avaliar todos os controles 

especificamente direcionados ao risco de fraude, que tenham pelo menos uma 

razoável probabilidade de ter um efeito material nas demonstrações contábeis. 

 

Segundo o AS2, a auditoria dos controles internos contábeis envolve as seguintes 

etapas: 

a) Planejamento; 

b) Revisão do processo de avaliação da Administração; 

c) Obtenção de um entendimento sobre controles internos contábeis da 

companhia; 

d) Teste e avaliação da efetividade do desenho do controle; 

e) Teste e avaliação da efetividade da operação do controle; 

f) Formação de opinião acerca da efetividade dos controles internos contábeis. 

 

O AS2 determinava que para avaliar o processo de avaliação da Administração da 

efetividade dos controles internos contábeis, o auditor independente deveria verificar 

de que forma a administração endereçou os seguintes elementos: 
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a) Quais controles devem ser testados, incluindo controles sobre todas as 

afirmações (“assertions”) relevantes relacionadas a todas as contas e demais 

elementos significativos das demonstrações contábeis. Que semelhantemente 

ao que já havia sido preconizado na “Final Rule” da SEC, tais controles 

deveriam contemplar; 

a. Controles de iniciação, registro, processamento e conciliação dos saldos 

contábeis, classes de transações e demais elementos das demonstrações 

contábeis; 

b. Controles relacionados à seleção e aplicação de políticas contábeis em 

acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados 

Unidos (USGAAP); 

c. Controles e programas anti-fraude; 

d. Controles sobre transações não-rotineiras e não-sistemáticas 

significativas, tais como contas que envolvem julgamento e estimativas; 

e. Controles ao nível da companhia, incluindo: 

i. Ambiente de controle; 

ii. Controles sobre o processo de fechamento das demonstrações 

contábeis; 

b) Processo de avaliação da probabilidade de falha dos controles; 

c) Determinação das localidades e unidades de negócios que devem ser incluídas 

na avaliação; 

d) Avaliação da efetividade do desenho dos controles; 

e) Avaliação da efetividade da operação dos controles; 

f) Determinação de deficiências no controles internos contábeis, que podem 

constituir-se e deficiências significativas ou materiais frente à magnitude e 

probabilidade de ocorrências nas demonstrações contábeis da companhia. 

g) Processo de comunicação das deficiências; 

h) Documentação e suporte da avaliação das deficiências. 

 

As afirmações (“assertions”) mencionadas no item “a” acima são: 

 

a) Existência ou Ocorrência; 

b) Completude; 

c) Valoração e Alocação; 
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d) Diretos e Obrigações; e 

e) Apresentação e Divulgação. 

 

Para determinar se a documentação da administração propiciaria suporte suficiente 

à sua avaliação, o auditor deveria avaliar se tal documentação continha o seguinte: 

a) O desenho dos controles; 

b) Informações sobre a iniciação, autorização, registro, processamento e 

divulgação das transações significativas; 

c) Fluxo das transações, com identificação dos pontos de controle; 

d) Controles de prevenção à fraude e segregação de funções; 

e) Controles sobre o processo de fechamento contábil; 

f) Controles de salvaguarda dos ativos; e 

g) Os resultados dos testes e avaliação da Administração. 

 

O AS2, ao detalhar cada um dos itens que deveriam compor a avaliação do auditor, 

acabou tornando-se o guia de implantação da SOX nas companhias sujeitas à Lei. 

 

 

2.1.6 SEC Roundtables, 2005 

 

 

Em abril/2005, a SEC promoveu uma mesa redonda para avaliar a implantação da 

SOX. Como resultado das discussões, a SEC identificou que houve uma utilização 

extremamente conservadora do AS2 como guia de implantação da SOX, tanto pelas 

auditorias, quanto pelas empresas, o que resultou em custos elevados e 

questionamentos em relação ao papel da auditoria independente na avaliação do 

processo de verificação dos controles internos contábeis conduzidos pela 

Administração. 

 

As discussões da “roundtable” indicaram que os requerimentos acerca da avaliação 

da Administração sobre os controles internos induziram a um maior foco nos 

controles internos contábeis. Contudo, indicou também que aspectos dessa 

avaliação deveriam ser esclarecidos para reduzir custos desnecessários e ao 

mesmo tempo não prejudicar os benefícios da seção 404 da SOX. 
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Outras constatações da “roundtable” foram que houve um conservadorismo 

excessivo na aplicação da “Final Rule” da SEC e do AS2 do PCAOB e que o papel 

do auditor de avaliar a avaliação da administração era questionável. 

 

Além disso, a “roundtable” indicou a necessidade de orientações adicionais sobre o 

processo de avaliação dos controles internos contábeis. 

 

Como conseqüência imediata ao “roundtable”, a SEC emitiu em 16 de maio de 2005 

um “Staff Statement on Management's Report on Internal Control Over Financial 

Reporting” que estabelecia que a abordagem ideal do processo de avaliação dos 

controles internos contábeis deveria concentrar recursos nas áreas de grandes 

riscos e evitar dar a mesma atenção a todas as contas significativas e controles, 

desconsiderando o risco. 

 

Nesse documento, a SEC começa a discutir os fundamentos que serviriam de base 

para o futuro Guidance: Top-Down e Risk-Based approach. 

 

 

2.1.7 Resistência à Regulamentação dos Controles Internos 

 

 

Além das discussões propiciadas pela própria SEC na “roundtable”, durante as 

últimas décadas, após a promulgação do FCPA, houve um intenso debate 

alternando a defesa de uma regulamentação mandatória versus uma auto-regulação 

acerca da manutenção, avaliação e divulgação controles internos das companhias. 

 

Shapiro & Matson (2008) realizaram extenso estudo, no qual identificaram 

estratégias de resistências à regulamentação dos controles internos. Com base na 

análise de documentos do período compreendido entre 1976 e 2001, concluíram que 

poderosas organizações e indivíduos empregaram estratégias ativas para se 

esquivarem, se rebelarem e manipularem para sucessivamente refutar proposições 

que pudessem requerer a todas as companhias abertas a publicação da avaliação 

de seus controles internos sobre demonstrações contábeis. 
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Requerimentos semelhantes aos impostos a todas as companhias listadas nas 

bolsas de valores americanas pela Lei Sarbanes-Oxley de 2002 foram 

primeiramente aplicados às instituições financeiras participantes do FDIC (Federal 

Deposit Insurance Corporation) pelo FDICIA (Federal Deposit Insurance Corporation 

Improvement Act) de 1991, o qual instituiu responsabilidades da administração pelas 

demonstrações contábeis, pelo sistema de controles internos e sua respectiva 

avaliação, conforme segue: 

 

Each insured depository institution shall prepare: 
(1) Annual financial statements in accordance with generally accepted 

accounting principles and such other requirements as the Corporation and 
appropriate Federal banking agency may prescribe; and 

(2) A report signed by the chief executive officer and the chief accounting or 
financial officer of the institution which contains: 
(A) A statement of the management’s responsibilities for: 

(i) Preparing financial statements; 
(ii) Establishing and maintaining an adequate internal control 

structure and procedures for financial reporting; and 
(iii) Complying with the laws and regulations relating to safety and 

soundness which are designated by the Corporation or the 
appropriate Federal banking agency; and 

(B) An assessment, as of the end of the institution’s most recent fiscal 
year, of 
(i) The effectiveness of such internal control structure and 

procedures; and 
(ii) The institution’s compliance with the laws and regulations 

relating to safety and soundness which are designated by the 
Corporation and the appropriate Federal banking agency. 

 

Adicionalmente, o auditor independente deveria atestar as afirmações dos 

administradores. 

 

Já em 1993, O The Public Oversight Board (POB) of the SEC Practice Section of 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), recomendou que todas 

as empresas registradas na SEC fossem requeridas a fornecer relatórios 

independentes sobre os seus respectivos controles internos, conforme transcrito a 

seguir: 

 

Recommendation V-12: The SEC should require registrants to include in a 
document containing the annual financial statements: (a) a report by 
management on the effectiveness of the entity’s internal control system relating 
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to financial reporting; and (b) a report by the registrant’s independent 
accountant on the entity’s internal control system relating to financial reporting. 

 

Reforçando a recomendação do POB e o que havia sido regulamentado pelo 

FDICIA, o U.S. Government Accountability Office (GAO) recomendou em seu 

documento de 1996 “The Accounting Profession” o seguinte: 

 

… legislation could be enacted to require management and auditor internal 
control reporting for all public companies similar to that required of banks and 
savings and loans by FDICIA. 

 

No entanto, conforme Shapiro & Matson (2008), durante o período 1974 a 1977, 

interesses corporativos conseguiram limitar o escopo da regulamentação contábil e 

de controles internos contida no FCPA ao não prescrever avaliações periódicas dos 

controles internos e sua respectiva divulgação. Durante o período 1978 a 1988, os 

mesmos interesses corporativos continuaram refutando as propostas de 

requerimentos mandatórios acerca da efetividade dos controles internos contábeis, 

bem como tentavam minimizar os efeitos criminais de eventuais violações do FCPA. 

 

Os autores (Shapiro & Matson, 2008) argumentam que as práticas voluntárias de 

controle não são efetivas, ao menos em parte, por que essas práticas não incluem 

verificações periódicas consistentes, acompanhadas da divulgação dos resultados 

dessas avaliações. Eles, por outro lado, defendem que avaliações mandatórias e a 

sua respectiva divulgação podem melhorar a efetividade dos controles internos 

contábeis, fortalecer a responsabilidade da administração das companhias por 

desenhar e manter controles razoavelmente efetivos e facilitar a responsabilização 

criminal em caso de fraude. 

 

Para exemplificar o debate, que perdurou após a promulgação da Lei Sarbanes-

Oxley, Shapiro & Matson (2008) mencionam Scott S. Powell, cuja citação de parte 

do artigo “Costs of Sarbanes-Oxley are out of control” no The Wall Street Journal de 

21/03/2005 é reproduzida a seguir: 

 
Congress can correct its overreach by simply making Section 404 mandates on 
internal controls voluntary, while keeping the rest of Sarbanes–Oxley intact. 
Firms can determine the appropriate level of controls by management discretion 
or by shareholder vote, with full disclosure to the SEC and in annual reports. 
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Such a scaled back Sarbanes–Oxley II would let shareholders and managers 
have more said than government in deciding how corporate resources are best 
spent. A solution along these lines would help keep us competitive in world 
markets, while it would restore balance at home and reaffirm the primacy of free 
market initiatives and innovation. 

 

Os autores (Shapiro & Matson, 2008) defendem que esse intenso e longo debate e 

as oscilações do regulador (SEC) culminaram nas modificações proporcionadas pelo 

SEC Management Guidance e na substituição do AS2. Em 2006, o Conselho do 

PCAOB aprovou por unanimidade a substituição do AS2, que resultou no AS5, o 

qual veio corroborar a modificações introduzidas pelo SEC Management Guidance. 

 

Outro estudo (Stoltenberg e outros, 2006) analisou as tensões criadas pela 

aplicação extraterritorial da SOX. Segundo os autores, por ocasião da promulgação 

do US Securities Act, a atitude era “if a foreign issuer was going to tap the US capital 

market, it should play by the SEC’s rules”. Em 1979, com a adoção do Form 20-F 

para as companhias estrangeiras, exigindo menos informação do que para as 

companhias americanas, essa atitude normativa mudou e a SEC passou a trabalhar 

em cooperação com a International Organization of Securities Commissioners 

(IOSCO). Contudo, em 2002 com a promulgação da SOX o congresso americano 

retomou o unilateralismo em sua regulamentação da governança corporativa, em 

parte motivado pelo medo do terrorismo internacional após os eventos de 11 de 

setembro de 2001. 

 

Stoltenberg e outros (2006) identificaram em seu estudo que tanto empresas 

européias, quanto americanas, reagiram ao aumento dos requerimentos regulatórios 

pressionando a SEC por ajustes que tornassem a conformidade à SOX menos 

custosa. 

 

Outro fenômeno importante, identificado por Stoltenberg e outros (2006), foi o 

movimento de empresas européias tentando influenciar a SEC para tornar a 

regulamentação mais flexível para quem quer deixar as bolsas de valores 

americanas. 
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2.1.8 Orientações da SEC (management guidance). 

 

 

Em dezembro/2006, em resposta aos inúmeros questionamentos e com o objetivo 

de racionalizar a SOX e focar nas questões mais relevantes, a SEC iniciou 

discussões para a emissão de orientações para as empresas fazerem a avaliação de 

seus controles internos contábeis. Além disso, manifestou a intenção de eliminar o 

parecer do auditor externo sobre a avaliação da administração, mantendo a 

avaliação do auditor apenas sobre a efetividade dos controles internos contábeis. 

 

Em junho/2007, a SEC promulgou o Guia e efetivou a alteração no parecer do 

auditor externo. Desta forma, a avaliação do controle interno contábil pela 

administração ficou independente da avaliação do auditor externo. 

 

O Guia foi organizado em torno de dois grandes princípios. O primeiro reforça a 

preocupação que a administração deve ter na elaboração de controles adequados a 

cada risco de um erro material nas demonstrações contábeis, que se pretende evitar 

ou detectar tempestivamente. O segundo princípio estabelece que a qualidade e a 

quantidade dos testes para verificar a efetividade dos controles devem ser uma 

função da avaliação da probabilidade e da severidade de os riscos de um erro 

material ocorrer nas demonstrações contábeis. 

 

O primeiro princípio está relacionado à avaliação do desenho dos controles e não 

está no escopo deste trabalho. Já o segundo principio, pretende orientar a 

quantidade, a intensidade e qualidade dos testes de controles, que serão efetuados 

para certificar se estão funcionando conforme foram desenhados. Este segundo 

princípio está relacionado à questão principal deste trabalho. 

 

O SEC Management Guidance estabeleceu alguns critérios para se fazer essa 

avaliação, os quais serão analisados na próxima seção. 

 

 

 

 



36 
 

 

2.1.9 Auditing Standard nrº5 (AS5) de 2007. 

 

 

Paralelamente às orientações da SEC (management guidance) para a avaliação dos 

controles internos pela administração das companhias, o PCAOB emitiu um novo 

standard para orientar os trabalhos do auditor: Auditing Standard nr. 5 (AS5) – An 

Audit of Internal Control over Financial Reporting that is Integrated with an Audit of 

Financial Statement (PCAOB Release N. 2007-005, 24/05/2007). 

 

As mudanças em relação ao AS2 destacadas no próprio documento são: 

 

Alinhamento com o management guidance – A elaboração do AS5 teve como um 

de seus objetivos promover o alinhamento com as orientações da SEC para a 

avaliação dos controles internos pela administração das companhias. 

 

Os auditores, no entanto, não podem basear seu trabalho apenas na observação do 

processo de avaliação da administração. Para formar uma opinião sobre a 

efetividade dos controles internos, os auditores devem conduzir questionamentos, 

observações, inspeção de documentos, walkthroughs, ou uma combinação desses 

procedimentos. 

 

Abordagem top-down – O AS5 preconiza que devem ser testados os controles 

mais importantes. O auditor deve começar identificando as contas e disclosures mais 

significativos e as afirmações mais relevantes. Antes de identificar os controles a 

testar, o auditor deve identificar os processos e transações mais importantes. Para 

identificar os controles a testar o auditor deve conduzir uma avaliação de risco. 

 

Ênfase nos controles de Fraude – O standard da auditoria dá destaque e 

importância à avaliação por parte do auditor do risco de fraude; O auditor também 

deve considerar o risco de fraude impetrada pela administração; Por fim, o standard 

fornece orientações adicionais sobre o tipo de controles que devem ser avaliados, 

visando a mitigar o risco de fraude. 
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Entity-Level Controls (ELC) – O standard da auditoria enfatizou a importância dos 

controles ao nível da entidade, pois estes visam a mitigar o risco de erros relevantes 

nas demonstrações contábeis e seu teste pode eliminar a necessidade de testar 

uma série de controles mais detalhados ao nível do processo. Principalmente em 

relação aos chamados ELCs diretos, ou seja, que são direcionados a prevenir ou 

detectar erros específicos nas demonstrações contábeis ou em outros controles 

relacionados às demonstrações contábeis. 

 

Walkthroughs – O AS5 recomenda a realização de walkthroughs apenas nos 

processos mais relevantes, em contrapartida ao AS2, que recomendava o 

walkthrough em todo o processo identificado como escopo da avaliação SOX. 

 

Avaliação e comunicação de deficiências – O AS5 requer que o auditor avalie a 

severidade das deficiências de controles detectadas e determine se elas são 

deficiências simples, significativas ou fraqueza material. As deficiências significativas 

devem ser comunicadas por escrito ao Comitê de Auditoria da companhia e as 

fraquezas materiais devem ser divulgadas publicamente. 

 

Scaling audit – O auditor deve considerar o tamanho e a complexidade da 

companhia para fazer sua avaliação. Os efeitos dessas considerações no escopo de 

avaliação devem ser devidamente documentados. 

 

Uso do trabalho de outros na auditoria – O AS5 estabelece as orientações para 

que o auditor possa fazer o uso do trabalho de outras partes, tais como: auditoria 

interna, testes da administração e outros, levando em consideração o grau de 

independência desses trabalhos. 
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2.2 SEC MANAGEMENT GUIDANCE 

 

 

Em junho/2007, a SEC lançou seu guia interpretativo para prover orientações para 

os administradores das companhias registradas na SEC, relativas à sua avaliação 

dos controles internos contábeis. O guia estabeleceu uma abordagem pela qual os 

administradores podem conduzir uma avaliação “top down” baseada em risco dos 

controles internos contábeis. 

 

O Guia interpretativo foi organizado em torno de dois grandes princípios: 

 

1) A administração deve avaliar se foram implantados controles que 

adequadamente endereçam o risco de um erro material nas demonstrações 

contábeis. O guia descreve uma abordagem “top-down”, baseada em risco, 

para se atingir os objetivos desse princípio, incluindo o papel dos “entity-level 

controls”. Utilizando-o a administração pode focar sua avaliação e 

documentação de suporte a esta avaliação nos controles que adequadamente 

endereçam os riscos de um erro efetivamente material nas demonstrações 

contábeis; 

2) A avaliação da administração acerca da evidência do funcionamento desses 

controles deve basear-se em sua avaliação de riscos. O guia provê uma 

abordagem baseada em risco para a tomada de decisão sobre a evidência 

quantitativa e qualitativa necessária à avaliação. Permitindo à administração 

alinhar a natureza e a extensão dos procedimentos de avaliação com aquelas 

áreas das demonstrações contábeis que oferecem maiores riscos. 

 

Em outras palavras, seguindo o primeiro princípio, a administração deve identificar 

quais os controles que foram desenhados para mitigar o risco de erros materiais nas 

demonstrações contábeis. Para fazê-lo deve olhar tanto para os “entity-level 

controls”, que são controles corporativos e centrais, de mais alto nível, quanto para 

os “process-level controls”, controles ao nível dos processos e atividades, mas que 

também foram desenhados para mitigar riscos significativos. 
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Uma vez identificados os controles, estes devem ser testados, conforme o segundo 

princípio. Para determinar a extensão e a natureza desses testes, deve-se adotar um 

processo decisório que dê ênfase aos controles que oferecem maiores riscos de 

falharem e, se falharem, poderá resultar em erros materiais ou significativos nas 

demonstrações contábeis. 

 

O Guia detalha os dois grandes princípios do processo de avaliação por meio das 

seguintes seções: 

 

1. Identificando os riscos e controles das demonstrações contábeis; e 

2. Avaliando as evidências da operação efetiva dos controles internos contábeis. 

 

Na primeira secção, o Guia apresenta orientações de como a administração deve 

avaliar se foram implantados controles para prover razoável segurança acerca da 

confiabilidade das demonstrações contábeis (desenho do controle). 

 

A avaliação deve iniciar identificando os riscos de erros nas demonstrações 

contábeis e, logo em seguida, verificar se existem controles em operação para 

mitigar tais riscos. 

 

A administração deve identificar primeiramente os ELCs, que são aqueles controles 

corporativos de alto nível destinados a mitigar grandes riscos. Posteriormente deve 

identificar os “process-level controls”, que são aqueles controles pertinentes aos 

processos e atividade da empresa, que se relacionam com as demonstrações 

contábeis. 

 

O risco de erro nas demonstrações pode advir de diversas fontes como iniciação, 

autorização, processamento e registro de transações e outros ajustes com reflexos 

nas contas ou elementos das demonstrações contábeis. 

 

Conforme o guia, a administração pode considerar a pergunta: “o que pode dar 

errado?” nas demonstrações contábeis como guia para identificar as fontes e 

potencial probabilidade e severidade dos erros. Os administradores devem 
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considerar também o risco de fraude contábil ao fazer o levantamento de seus 

riscos. 

 

Para identificar os controles que adequadamente mitigam os riscos das 

demonstrações contábeis, os administradores podem considerar controles: 

detectivos e/ou preventivos, ao nível da entidade (ELC), ao nível do processo ou 

atividade, manual ou automático e controles gerais de tecnologia da informação. 

 

O SEC Management Guidance estabelece na sessão avaliação da efetiva operação 

dos “controles internos contábeis” – ICFR, que a administração da companhia deve 

focar sua avaliação na operação dos controles que apresentam maior nível de risco. 

 

Em outras palavras: a natureza, a periodicidade e a extensão dos procedimentos 

necessários à obtenção das evidências da efetividade dos controles por parte da 

administração, ou seja, os testes dos controles dependem dos procedimentos de 

avaliação de risco. 

 

Para conduzir essa avaliação, a administração deve considerar a severidade e a 

probabilidade de erros nos elementos das demonstrações contábeis, incluindo as 

notas explicativas. 

 

Para determinar o esforço a ser despedido para evidenciar e avaliar a efetividade do 

controle utiliza-se um plano cartesiano, no qual se registra no eixo vertical a 

gradação da severidade do erro nos elementos das demonstrações contábeis e no 

eixo horizontal a gradação da probabilidade de o erro ocorrer, por falha do controle. 

A combinação de baixa severidade com baixa probabilidade determina menor 

necessidade de evidência e a combinação de severidade elevada com alto risco de 

ocorrência determina maior necessidade de evidência, conforme figura abaixo. 
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Fonte: Commissions Guidance Regarding Management’s Report on Internal Control 

 

 

A evidência de funcionamento do controle pode ser obtida de diversas formas, tais 

como: auto-avaliação, observação, indicadores, re-execução do controles, etc. 

Esses procedimentos são considerados testes dos controles e devem ser 

executados por meio de amostras em quantidades suficientes para garantir uma 

opinião abalizada sobre o funcionamento do controle. A avaliação do risco também 

pode ser empregada na definição do tamanho de amostras a serem testadas. 

 

Na consideração da severidade de um erro material ocorrer em uma conta, 

transação ou outro elemento das demonstrações contábeis, a administração deve 

considerar alguns elementos qualitativos, como por exemplo: 

 

1) Grau de julgamento envolvido na determinação do valor da conta ou elemento 

das demonstrações contábeis; 

2) A suscetibilidade da conta ou elemento financeiro à fraude; 

3) A complexidade dos requerimentos e critérios contábeis; 

4) Mudanças recentes na natureza e no volume das transações; 

5) A sensibilidade às mudanças nos fatores ambientais, tais como tecnológicos e/ou 

econômicos, que podem afetar o julgamento da administração no risco de aumentar 

ou diminuir a severidade de um erro nos elementos das demonstrações contábeis. 

 

Figura 2 – Matriz de Avaliação de Risco 
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As considerações da administração acerca da probabilidade de o controle falhar 

devem incluir, entre outras coisas: 

 

1) O tipo do controle (manual ou automático); 

2) A complexidade do controle; 

3) O risco de o controle ser burlado; 

4) Grau de julgamento necessário para operar o controle; 

5) Competência dos funcionários que operam ou monitoram o desempenho do 

controle; 

6) Mudanças recentes nos funcionários que operam ou monitoram o desempenho do 

controle; 

7) A natureza e a materialidade dos erros que o controle pretende prevenir ou 

detectar; 

8) O grau no qual o controle se relaciona com a efetividade de outros controles; 

9) O resultado da avaliação do controle nos anos anteriores. 

 

Elementos das demonstrações contábeis que envolvem transações com partes 

relacionadas e políticas, critérios ou estimativas de valores contábeis críticos, 

geralmente devem ser classificados como de elevada severidade. Adicionalmente, 

quando os controles relacionados a esses elementos das demonstrações contábeis 

estão sujeitos serem burlados ou sua operação envolve fatores complexos ou 

significativamente dependentes de julgamento, geralmente devem ser classificados 

com de alta probabilidade de ocorrência de falha. 

 

A combinação desses fatores indicará o nível de risco, que determinará se a 

avaliação da efetividade do controle se dará por teste direto dos controles ou por 

atividades de monitoramento contínuo, a periodicidade e a extensão nas quais esses 

procedimentos serão executados, ou se não serão executados. Os testes do 

controle podem variar de auto-avaliação, simples verificação, ou testes com 

amostras submáximas, até uma re-execução do controle na quantidade máxima de 

amostras. 
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2.3 INTERNAL CONTROL – INTREGATED FRAMEWORK – COSO REPORT 

 

O COSO Report, emitido em setembro/1992 pelo Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO), é o framework de controles 

internos recomendado pela SEC tanto na “Final Rule” de 2003, que regulamenta a 

Secção 404 da SOX, quanto no SEC Management Guidance para a administração 

das companhias abertas. 

 
 
 

2.3.1 Definição de Controle Interno 

 

 

O relatório COSO define controle interno da seguinte forma: 

 

Internal control is broadly defined as a process, effected by an entity's board of 
directors, management and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: 
 
1. Effectiveness and efficiency of operations.  
2. Reliability of financial reporting.  
3. Compliance with applicable laws and regulations.  
 
The first category addresses an entity's basic business objectives, including 
performance and profitability goals and safeguarding of resources. The second 
relates to the preparation of reliable published financial statements, including 
interim and condensed financial statements and selected financial data derived 
from such statements, such as earnings releases, reported publicly. The third 
deals with complying with those laws and regulations to which the entity is 
subject. These distinct but overlapping categories address different needs and 
allow a directed focus to meet the separate needs. 

 

 

2.3.2 Componentes do Controle Interno 

 

 

A estrutura integrada de controles internos do COSO consiste em cinco 

componentes inter-relacionados: 
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Ambiente de Controle – inclui fatores como integridade, valores éticos e 

competência das pessoas ligadas à empresa; filosofia gerencial e estilo operacional; 

a forma como a administração atribui autoridade e responsabilidade e organiza e 

desenvolve as pessoas; e a atenção e direção dada pelo Conselho de 

Administração. 

 
Avaliação de Riscos – São a identificação e análise dos riscos relevantes que a 

empresa tem de não atingir seus objetivos e o acompanhamento das mudanças 

relacionadas a esses riscos. 

 

Atividade de Controle – São as políticas e procedimentos que auxiliam a 

administração a assegurar-se que foram tomadas as ações necessárias para mitigar 

os riscos de não serem atingidos os objetivos da empresa. As atividades de controle 

ocorrem em todos os níveis e funções da organização e incluem, entre outras, 

aprovações, autorizações, verificações, conciliações, revisões de desempenho 

operacional, segurança dos ativos e segregação de funções e responsabilidades. 

 

Informação e Comunicação – As Informações pertinentes devem ser identificadas, 

capturadas e comunicadas em formato e periodicidade tal que possibilite às pessoas 

desempenharem suas responsabilidades. Os sistemas de informação devem 

produzir relatórios, contendo informações relacionadas às operações, à 

conformidade às leis e regulamentos e às demonstrações contábeis. 

 

Monitoração – O sistema de controles internos precisa ser monitorado. Esse 

monitoramento pode ser efetuado por atividades de monitoramento contínuo ou por 

avaliações periódicas do sistema de controles internos. O escopo e a freqüência das 

avaliações periódicas dependem da avaliação de riscos e da efetividade dos 

procedimentos de monitoramento contínuo. As deficiências de controles identificadas 

devem ser comunicadas a alta gerência e ao Conselho de Administração conforme a 

sua importância. 

 
 
Essa estrutura pode ser graficamente representada pelas seguintes figuras: 
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Fonte: (Internal Control Intregated Framework – Executive Summary, pags. 17 e 19. Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, 1992). 

 

 

2.3.3 Avaliação de Risco 

 

 

Conforme o COSO, os objetivos de uma companhia podem estar ao nível da 

entidade (entity-level) ou ao nível da atividade (activity-level). No primeiro caso, são 

freqüentemente representados pelas declarações de missão e valores da empresa e 

estão relacionados ao plano estratégico. Os objetivos ao nível da atividade estão 

vinculados e integrados como objetivos mais específicos, estabelecidos para 

diversas atividades ou processos. 

 

A figura 3 – Componentes dos controles internos. 
 
O ambiente de controle proporciona uma 
atmosfera na qual as pessoas conduzem suas 
atividades, serve como alicerce para os outros 
componentes. Dentro desse ambiente a 
administração avalia os riscos para atingir seus 
objetivos. As atividades de controle asseguram 
que o direcionamento no tratamento dos riscos 
está sendo seguido. As informações relevantes 
são capturadas e comunicadas ao longo da 
organização. Todo o processo é monitorado e 
atualizado. 

A figura 4 – Relacionamento entre Objetivos e 
Componentes do Controle Interno. 
 
Há um relacionamento direto entre objetivos, que a 
entidade deve atingir, e os componentes, que 
representam o que é necessário para atingir esses 
objetivos. Todos os componentes dos controles 
internos são relevantes para a entidade como um 
todo e para cada uma de suas unidades e 
atividades. 
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Estabelecer objetivos ao nível da entidade e da atividade (ou processo) permite à 

empresa identificar os fatores críticos de sucesso, ou seja, elementos fundamentais 

para que as metas sejam atingidas. O processo de identificação e análise de riscos é 

um processo contínuo, interativo e crítico para um efetivo sistema de controles 

internos e está relacionado às ameaças externas e internas ao cumprimento dos 

objetivos em todos os seus níveis. 

 

Como principal objetivo relacionado às demonstrações contábeis, o relatório COSO 

indica a preparação de demonstrações contábeis confiáveis e em conformidade 

como os princípios contábeis geralmente aceitos e outros princípios e políticas 

contábeis adequadas e relevantes, bem como, requerimentos regulatórios aplicados 

para propósitos externos. 

 

Segundo o relatório, uma demonstração contábil confiável deve contemplar os 

seguintes aspectos: 

 

 Os princípios contábeis selecionados e aplicados têm aceitação geral; 

 Os princípios contábeis são apropriados para a circunstância específica da 

empresa; 

 As demonstrações contábeis informam sobre os assuntos que podem afetar 

seu uso, entendimento e interpretação; 

 A informação apresentada é classificada e sumarizada de forma razoável, ou 

seja, nem demasiadamente detalhada; nem condensada; 

 As demonstrações contábeis refletem das transações e eventos subjacentes de 

forma a apresentar a posição financeira, resultado das operações e o fluxo de 

caixa dentro de uma faixa de valores e limites aceitáveis e razoáveis. 

 

Para dar suporte a esse objetivo, há uma série de afirmações (assertions) 

relacionadas às demonstrações contábeis: 

 

Existência e Ocorrência: Ativos, passivos e patrimônio líquido existem numa data 

específica; as transações registradas representam eventos que realmente ocorreram 

durante certo período; 
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Completeza: Todas as transações e outros eventos e circunstâncias que ocorreram 

durante um período específico, e foram reconhecidas nesse período, foram de fato 

registradas; 

 
Direitos e Obrigações: Os ativos são os direitos e os passivos as obrigações que a 

entidade realmente possui numa determinada data; 

 

Valoração e Alocação: Ativos, passivos, receitas e despesas foram registradas em 

valores apropriados e em conformidade com os princípios contábeis aceitos e 

relevantes. As transações estão matematicamente corretas, sumarizadas 

apropriadamente e registradas nos livros e registros da entidade; 

 

Divulgação e Apresentação: Os itens das demonstrações foram descritos, 

distribuídos e classificados apropriadamente. 

 

 

2.3.4 Change Management 

 

 

Um aspecto fundamental na avaliação de risco é processo de identificação de 

mudanças nas condições do negócio e a tomada das ações necessárias para lidar 

com essas mudanças. 

 

O relatório COSO indica uma série de condições que devem ser especialmente 

acompanhadas para uma boa gestão de mudanças: 

 

Mudanças no ambiente operacional – Uma mudança no ambiente regulatório ou 

econômico pode resultar em aumento na pressão competitiva e surgimento de 

diferentes e significativos riscos. 

 

Mudanças nas pessoas – Elevados níveis de turnover de pessoal e a falta de 

treinamento e supervisão adequados podem resultar em quebras nos processos. 
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Mudanças nos sistemas de informação – Novos sistemas também podem 

provocar quebras nos processos quando são desenvolvidos sob pressão de tempo. 

 

Rápido crescimento dos negócios – Quando os negócios se expandem rápida e 

significativamente, os sistemas e processos podem não comportar e provocar 

quebra nos controles. 

 

Novas tecnologias – Os controles internos normalmente precisam ser adaptados às 

novas tecnologias. 

 

Novas linhas de produtos / atividades – Quando uma empresa entre em novas 

atividades e linhas de negócio, que não lhe são familiares, seus controles existentes 

podem ser inadequados. 

 

Reestruturações corporativas – Reestruturações podem resultar em redução de 

pessoal, falta de supervisão e de adequada segregação de responsabilidades e 

funções e controles podem ser descontinuados. 

 

Operações internacionais – As operações internacionais podem trazer novos 

riscos à companhia, para os quais não está preparada. 

 

 

2.3.5 Atividades de Controle 

 

 

Para assegurar aos administradores que os riscos são conhecidos e geridos 

adequadamente, atividades de controle são estabelecidas. Diferentes tipos de 

controles podem ser empregados, como por exemplo: controles preventivos, 

detectivos, manuais, automáticos, gerenciais, etc. O relatório cita os seguintes tipos 

de atividades de controle, como exemplos: 

 

Revisões de Alto Nível – Revisão do desempenho atual dos negócios frente a 

orçamentos, previsões, períodos anteriores, concorrentes; acompanhamento das 

principais iniciativas como campanhas de marketing, processos de melhoria da 
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produção, programas de redução de custos, etc.; monitoramento da implantação de 

planos financeiros, desenvolvimento de produtos, joint ventures, etc. 

 
Atividades Gerenciais – Funções executadas por administradores relacionadas à 

revisão de relatórios de desempenho operacional e/ou de negócio; revisão de 

relatórios de conformidade a normas e regulamentos; reconciliações diárias; etc. 

 
Processamento de Informações – Uma variedade de controles é executada 

automaticamente com base em checagem de acurácia, completude e autorização de 

transações. As entradas de dados estão sujeitas a checagens e controles de 

aprovação. Os controles sobre o processamento de informação dividem-se em dois 

grandes grupos: 1) Controles Gerais e 2) Controles de Aplicações. Os controles 

gerais compreendem aqueles sobre a operação de centrais de dados, aquisição e 

manutenção de sistemas, controles de acesso lógico, desenvolvimento e 

manutenção de sistemas aplicativos, etc. Os controles de aplicações garantem a 

integridade dos dados registrados pelos sistemas aplicativos. 

 
Controles Físicos – Inventário de ativos, tais como: equipamentos, estoques, 

disponibilidades, títulos e valores mobiliários. 

 
Indicadores de Desempenho – Relação entre diferentes conjuntos de dados, 

operacionais ou financeiros, comparados entre si, em conjunto com a análise de 

relacionamento e investigação de ações de correção, constituem-se em atividades 

de controle. 

 
Segregação de responsabilidades – As responsabilidades e funções são 

segregadas entre diferentes indivíduos para reduzir o risco de ações inapropriadas. 

Por exemplo, responsabilidades por autorizar registrar e movimentar ativos 

relacionados são separadas para uma adequada segregação de funções e 

responsabilidades. 
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2.3.6 Avaliação do sistema de controles internos 

 

 

Um processo para avaliar a qualidade, o desempenho e a efetividade do sistema de 

controles internos ao longo do tempo deve ser posto em prática. Esse processo é 

constituído por atividades de monitoramento contínuo, avaliações periódicas, ou 

uma combinação de ambas e envolve a avaliação do desenho e da efetividade da 

operação do controle, bem como de eventuais ações corretivas. 

 

As avaliações periódicas são importantes para verificar de tempos em tempos a 

efetividade do sistema de controles internos. O escopo e a freqüência dessa 

avaliação dependem da significância dos riscos que devem ser controlados e a 

importância dos controles na redução desses riscos. Ou seja, controles que 

endereçam riscos de alta prioridade e aqueles mais críticos para reduzir um dado 

risco, tenderam a ser avaliados mais freqüentemente. 

 

O Processo de avaliação do sistema de controles internos pode ser conduzido tanto 

pelos administradores responsáveis por suas atividades (auto-avaliação), quanto por 

gestores corporativos, pela auditoria interna e por auditores externos. Uma 

combinação desses esforços pode ser empregada para uma avaliação completa do 

sistema de controles internos. 

 

Uma variada gama de metodologias e ferramentas são aplicadas para avaliar os 

controles internos, incluindo checklists, questionários, fluxogramas, etc. Também são 

feitas comparações contra benchmarks da indústria e as melhores práticas. 

 

A documentação de um sistema de controles internos pode variar de empresa para 

empresa, conforme seu respectivo porte. Grandes organizações normalmente 

contam, entre outras, com políticas definidas e escritas em manuais, organogramas 

formalizados, job descriptions escritos, manuais de instruções operacionais, 

fluxogramas de sistemas de informação e de processos, etc. Nas organizações 

menores os sistemas de controles internos podem ser menos documentados, mas 

devem ser testados da mesma forma. 
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O próprio processo de avaliação também deve ser documentado e consistirá da 

própria documentação do sistema de controles internos, complementada pela 

descrição dos testes e análises efetuadas durante o processo de avaliação. A 

extensão e retenção dessa documentação devem ser avaliadas, caso a 

administração pretenda divulgar o resultado de sua avaliação dos controles internos 

para partes interessadas externas (investidores, reguladores, etc.). 

 

Um plano de ação para conduzir uma avaliação dos controles internos deve 

contemplar: 

 

 Estabelecer o escopo da avaliação; 

 Identificar de atividades de monitoramento contínuo que podem dar conformo 

na avaliação da efetividade de controles internos; 

 Analisar os trabalhos de avaliação da auditoria interna e deficiências apontadas 

pela auditoria externa; 

 Priorizar as unidades, áreas e processos de maior risco; 

 Desenvolver um plano de avaliação considerando o curto e o longo prazo; 

 Padronizar escopo, metodologia, ferramentas, cronogramas, informações dos 

auditores internos e externos, dos reguladores e meios para reportar 

deficiências; 

 Monitorar o progresso da avaliação e a revisão das deficiências; 

 Verificar se as ações de acompanhamento estão sendo feitas e ajustar as 

avaliações subseqüentes; 

 

 

2.3.7 Divulgação das deficiências 

 

 

Deficiências do sistema de controles internos podem surgir de diversas fontes, como 

os procedimentos de monitoramento contínuo, avaliações periódicas, auditorias 

interna e externa, reguladores, etc. 
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As deficiências detectadas devem ser comunicadas às pessoas que devem tomar as 

devidas ações corretivas. As deficiências também devem ser comunicadas aos 

níveis superiores da hierarquia para garantir o suporte às ações corretivas 

necessárias. 

 

O relatório COSO já recomendava a divulgação externa da avaliação dos controles 

internos. Conforme o relatório, as divulgações que já eram feitas quase sempre se 

restringiam ao controles sobre a preparação das demonstrações contábeis da 

entidade. 

 

Uma definição mais restrita de controle interno sobre a preparação das 

demonstrações contábeis foi fornecida pelo relatório COSO (1992, pag. 126) nos 

seguintes termos: 

 

Internal control over the preparation of published financial statements is a 
process, effected by an entity’s body of directors, management and other 
personnel designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of 
such financial statement preparation. 

 

O controle interno sobre a preparação da publicação das demonstrações contábeis 

pode ser considerada efetiva se o conselho e a alta administração da entidade têm 

razoável segurança que essas demonstrações apresentam informações confiáveis. 

Segundo o relatório COSO, um sistema de controles internos é considerado efetivo 

quando não possui uma fraqueza material. 

 

O relatório COSO (1992, pag.141) traz uma definição de fraqueza material (material 

weaknesses) como uma condição na qual: 

 

…the design or operation of the specific internal control structure elements does 
not reduce to a relatively low level the risk that errors or irregularities in amounts 
that would be material to the financial statements being audited may occur and 
not be detected within a timely period by employees in the normal course of 
performing their assigned functions. 

 

Fraqueza material inclui conceitos como nível de risco, materialidade em relação às 

demonstrações contábeis da entidade e a tempestividade como que os erros e 

irregularidades são detectados. 
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Existem ainda as deficiências significativas, definidas no relatório COSO (1992, pag. 

142) da seguinte forma: 

 

…significant deficiencies in the design or operation of the internal control 
structure, which could adversely affect the organization’s ability to record, 
process, summarize and report financial data consistent with the assertions of 
management in the financial statements. 

 

As deficiências significativas são menores que as fraquezas matérias e a sua 

existência não impedem que o sistema de controles internos seja considerado 

efetivo. No entanto, elas devem ser comunicadas ao Comitê de Auditoria da 

entidade. 

 

Por fim, quando uma entidade torna pública sua avaliação dos controles internos, 

deve desenvolver e reter documentação suficiente para dar suporte às suas 

declarações. 
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2.4 MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 

No contexto da administração da produção de bens e serviços, uma matriz de 

importância-desempenho é uma ferramenta normalmente utilizada para avaliar o 

desempenho de um produto ou processo produtivo. A matriz de importância-

desempenho tem se provado, nesse contexto, uma ferramenta extremamente 

relevante na priorização de serviços externos e internos (Slack, 1994). 

 

No modelo proposto por Slack (1994), o nível de importância e o nível de 

desempenho dos critérios competitivos são mensurados em uma escala de nove 

pontos. (Paulo, W. L. e outros, 2004). Esses pontos são plotados em uma matriz de 

importância-desempenho, conforme mostra a figura 5 a seguir, resultando em quatro 

zonas de tratamento: 

 

Ação urgente – os planos de ação para os critérios competitivos classificados nessa 

zona precisam ser priorizados; 

 

Melhoramento – os critérios competitivos classificados nesta zona precisam ser 

melhorados, porém não são os mais prioritários; 

 
Adequado – os critérios situados nesta zona, pelo menos no curto e médio prazo, 

são considerados satisfatórios e não requerem ações de melhoria; 

 

Excesso – os critérios situados nesta zona possuem desempenho além do 

esperado. Os recursos a eles destinados podem ser remanejados para melhorar os 

critérios de menor desempenho. 
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Figura 5 – Matriz de Importância-Desempenho 

 

Fonte: Paulo, Wanderlei Lima de; (2007), adaptado de Slack (1994). 

 

Semelhantemente à Matriz de Importância-Desempenho, a mensuração qualitativa 

de riscos pode ser obtida por meio de uma matriz, na qual o nível de risco 

corresponde a uma composição entre a severidade de ocorrências indesejadas 

(impacto financeiro) e freqüência dessas ocorrências (probabilidade de ocorrência). 

O nível de risco é obtido por meio da atribuição de critérios de classificação de 

freqüência e severidade.  A matriz de riscos é uma ferramenta que pode ser 

empregada na análise de riscos de processos de várias naturezas. (Paulo, W. L. e 

outros, 2004; Markowski e Mannan, 2008; Darbra, R. M e outros, 2008). 

 

Marshall & Alexander (2006) propõem uma matriz de risco na qual a entidade 

enumera os fatores de risco de seus respectivos negócios e atribui uma gradação de 

probabilidade e conseqüência para cada um desses fatores de risco. 

 

Um modelo um pouco mais sofisticado pressupõe a gradação da freqüência e do 

impacto em uma escala qualitativa, que pode variar em função, entre outros fatores, 

do processo avaliado, porte da empresa e segmento de mercado. 

 

No modelo apresentado por Paulo, W. L. e outros (2007), notas são atribuídas para 

o impacto (severidade) e para a freqüência (probabilidade de ocorrência) dos riscos, 
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segundo o catálogo de riscos da entidade avaliada. Essas notas são combinadas 

com as notas de classificação da capacidade de mitigação e de tipos de atributos de 

controle, para gerar um indicador de nível de controle de risco. 

 

Markowski e Mannan (2008) classificam essa abordagem como Matriz de Risco 

Tradicional, que apresenta vantagens e desvantagens. A vantagem mais importante 

é que elas proporcionam ferramentas padronizadas para tratar o relacionamento 

entre severidade e probabilidade na avaliação de risco de um processo. Contudo, a 

desvantagem é que as notas atribuídas estão conectadas a incertezas. 

 

Segundo Darbra R. M. e outros (2008), a incerteza pode ser descrita com uma falta 

de conhecimento do verdadeiro valor de um parâmetro. Há, essencialmente, duas 

fontes de incerteza, que afetam a avaliação de riscos dos parâmetros considerados: 

 

1. Aleatoriedade, isto é, variabilidades imprevistas, que não podem ser 

modeladas; 

2. Incompletude, isto é, há falta de informação a respeito do valor do parâmetro. 

 

Broeze (2006) refere-se aos estudos de Amos Tversky e Daniel Kahneman acerca 

da forma como os seres humanos lidam com julgamentos em condições de 

incerteza. Nesses estudos, esses autores focaram na heurística utilizada pelas 

pessoas para lidar com informações incompletas ou incertas. 

 

As avaliações humanas são difusas estão sujeitas a heurísticas que podem enviesar 

o resultado. Segundo Tversky e Kahneman (1974), as pessoas baseiam-se em um 

limitado número de princípios heurísticos, que reduzem as complexas tarefas de 

estimar possibilidades e prever valores em simples operações julgamentais. Em 

geral, essas heurísticas são muito úteis, mas às vezes elas levam a severos e 

sistemáticos erros. 

 

Segundo Broese (2006), heurística são regras ou conjunto de regras que governam 

a forma como a informação é processada pela mente humana. Como exemplo de 

citações heurísticas, o autor menciona frases como “as coisas nunca são tão ruins 

quanto parecem” ou “o ótimo é inimigo do bom”. 
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Tversky e Kahneman (1974) descrevem três heurísticas que são empregadas em 

julgamentos em condições de incerteza: 

 Representatividade, que normalmente é empregada para julgar a possibilidade 

de um objeto ou evento A pertencer a uma classe ou processo B; 

 Disponibilidade de exemplos ou cenários, que é freqüentemente empregada 

para avaliar freqüência ou plausibilidade de um evento; 

 Ancoragem, que é comumente aplicado em previsões numéricas, quando um 

valor relevante é disponível. 

 

Conforme Broese (2006), a heurística disponível faz com as pessoas avaliem a 

freqüência de uma classe e/ou probabilidade de um evento com a facilidade com 

que exemplos de ocorrências vêem à mente. 

 

Dessa forma, alguns vieses podem estar associados a essas avaliações, tais como: 

 O poder que alguns exemplos têm de ser lembrados; 

 Conjunto de modelos mentais que facilitam a recuperação de alguns exemplos; 

 A capacidade que o ser humano tem de imaginar probabilidades; 

 Correlações ilusórias ou associações indevidas atribuídas a eventos casuais. 

 

Para Tversky e Kahneman (1974), os vieses são estabelecidos quando a 

disponibilidade de dados sobre um determinado evento, que não estão 

necessariamente relacionados à freqüência e a possibilidade de ocorrência deste 

mesmo evento, influencia a percepção de possibilidade de ocorrência. 

 

Para solucionar essa questão Broeze (2006) propõe uma longa validação estatística, 

embora admita que esta seja questionável. Para ele a validação da avaliação do 

risco é apenas uma condição necessária, embora não suficiente para a validação da 

aplicação do seu modelo de risco de auditoria. 

 

Conforme Cooley e Hicks (1983), o termo risco está normalmente associado à idéia 

de probabilidade estatística. No entanto, a avaliação de risco por ser considerada 

como um julgamento da possibilidade de ocorrência de um evento. Segundo os 

autores, a teoria da possibilidade não depende do pressuposto de que a variável a 
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ser medida seja aleatória. Eles defendem que, no caso dos atributos do controle 

interno, o pressuposto da aleatoriedade seja um pressuposto com pouca substância. 

Conforme Dubois e Prade (2000), a representação possibilística da incerteza é 

qualitativa por natureza e requer apenas uma escala ordenada linearmente. 
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2.5 TEORIA DA DECISÃO 

 

 

Conforme Gomes (2007), denomina-se Teoria da Decisão o estudo dos paradigmas 

subajacentes à decisão e seus fundamentos analíticos. A tomada de decisão 

pressupõe a escolha de uma alternativa entre duas ou mais possibilidades, ou a 

classificação das alternativas de forma ordenada. 

 

Para Gomes (2007) a análise da decisão consiste em utilizar um dos vários métodos 

analíticos disponíveis na literatura da Teoria da Decisão, os métodos multicritério, 

para selecionar, ordenar, classificar ou descrever detalhadamente as alternativas a 

partir das quais se tomará a decisão. 

 

Para Gomes (2007), é necessário identificar claramente as sete fases da análise de 

decisão, que não são necessariamente seqüências, porém são interativas: 

 

Fase 1 – Identificação dos agentes e do tomador de decisão; 

Fase 2 – Listagem das alternativas; 

Fase 3 – Definição dos critérios efetivamente relevantes; 

Fase 4 – Avaliação das alternativas, segundo os critérios definidos; 

Fase 5 – Determinação da importância relativa dos critérios; 

Fase 6 – Determinação das soluções satisfatórias; 

Fase 7 – Análise de sensibilidade. 

 

Gomes (2007) destaca entre as fases da análise de decisão a definição dos critérios 

efetivamente relevantes. Nessa fase, estabelece-se uma hierarquia de critérios, cuja 

utilidade dessa representação deve ser julgada por meio de cinco fatores: 

 

Completude: Todos os critérios relevantes foram contemplados; 

 

Operacionalidade: Todos os critérios no nível mais baixo são específicos o 

suficiente para serem utilizados pelo tomador de decisão; 
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Decomponibilidade: Pode-se avaliar o desempenho de uma alternativa em relação 

a um critério, independentemente dos demais critérios. 

 

Ausência de Redundância: Para evitar dupla contabilização, se um critério reflete a 

mesma realidade de outros deve ser eliminado. 

 

Tamanho Mínimo: os níveis hierárquicos devem ser suficientes para a tomada de 

decisão, evitando-se decomposições desnecessárias. 

 

Na avaliação das alternativas, utiliza-se um dos diversos métodos multicritérios. 

Nessa fase, faz-se o uso de escalas, por meio das quais se representarão as 

conseqüências de cada alternativa em relação a cada um dos critérios (Gomes, 

2007). 

 

A última fase da análise de decisão é a análise de sensibilidade, na qual se testam 

até que ponto os resultados obtidos são sólidos (Gomes, 2007). 

 

Segundo Simon (1979), a racionalidade é limitada quando não se conhece todas as 

alternativas; há incertezas sobre relevantes eventos exógenos; e inabilidade para se 

calcular as conseqüências. 

 

Ainda segundo Simon (apud Gomes, 2007), três fatores limitam a racionalidade do 

tomador de decisões: 

 

1. Suas finitas capacidades cognitivas; 

2. Seus valores e motivações pessoais; 

3. Seu conhecimento parcial do problema. 

 

Para Gomes (2007) há dois enfoques possíveis para o apoio multicritério à tomada 

de decisão: 

 

1. Construtivo (ou construtivista), no qual a estruturação do problema avança de 

forma interativa. Todos os evolvidos no processo de tomada de decisão 
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(tomador de decisão, agente de decisão, analista de decisão) interagem para 

definir os valores, objetivos e critérios inerentes ao processo decisório; 

2. Prescritivo, no qual o analista de decisão propõe ao tomador de decisão as 

alternativas construídas com base nas informações fornecidas pelos agentes 

de decisão e classificadas segundo o método multicritério empregado. 

 

O primeiro método oferece uma melhor adaptação aos cenários em constante 

evolução e, por esse motivo, tem crescido em importância em relação ao enfoque 

prescritivo, no qual o envolvimento dos participantes do processo se restringe a 

estruturação do problema (Gomes, 2007). 

 

 

2.5.1 Métodos Multicritério de Apoio à Decisão 

 

 

Para solucionar problemas decisórios complexos, antes da década de 60, utilizavam-

se basicamente modelos estatísticos baseados na esperança matemática para 

tomada de decisões em condições aleatórias (Gomes, 2007). 

 

Lindley (1968), contudo, identificava limitações nessa abordagem. Para ele a 

probabilidade de admissibilidade de uma hipótese, a priori, apenas raramente pode 

ser expressa na forma de números precisos. A dificuldade é que a decisão de uma 

pessoa depende da percepção que ela tem da hipótese considerada, antes de 

conhecer os dados. Essa percepção, contudo, dificilmente pode ser quantificada.  

 

Há dois grandes ramos no conjunto de métodos para resolver problemas decisórios 

(Gomes, 2007): 

 

1. Ramos contínuo da decisão multicritério ou otimização multiobjetivo ou vetorial, 

que se ocupa de problemas com um número infinito de possíveis soluções 

alternativas; 

2. Ramo discreto ou decisão multicritério discreta, que trata problemas com um 

número finito de soluções. 
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2.5.1.1 Método ELECTRE 

 

 

Os métodos ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant la Réalité) são refinamentos 

do primeiro método multicritério desenvolvido por Bernanrd Roy e fazem parte do 

enfoque construtivista (Gomes, 2007). 

 

Para Roy (1996), há algumas limitações na objetividade de uma tomada de decisão. 

Cinco aspectos devem ser considerados: 

 

1. A fronteira entre o que é e o que não é razoável é normalmente nebulosa. Além 

disso, está sujeita a variações à luz do que é encontrado a partir do próprio 

processo de tomada de decisão; 

2. Normalmente, muitas pessoas tomam parte num processo decisório e o 

“tomador da decisão” não é exatamente aquele que a ratifica, mas aquele ou 

aqueles para quem a decisão é tomada; 

3. Há muitas zonas de incerteza, meias verdades, conflitos e contradições, que 

são tratados ao longo do processo para eliminar questões, resolver conflitos, 

transformar contradições e estabelecer certas convicções. Desta forma, a 

elaboração de uma família de critérios numa abordagem multicritério não pode 

ser encontrada puramente a partir de considerações objetivas; 

4. Dados numéricos, medidas de desempenho, distribuições de probabilidades, 

peso dos critérios, etc. são freqüentemente imprecisos, incertos e mal-

definidos; 

5. Em geral, é impossível dizer que uma decisão é boa ou é má baseada apenas 

em um modelo matemático. Os aspectos organizacionais, culturais ou 

pedagógicos de um processo de decisório que levam a uma decisão em 

particular também contribuem para sua qualidade e sucesso. 

 

Conforme Roy (1996), a escola Européia da Teoria da Decisão trata cada uma 

dessas limitações por meio dos seguintes aspectos: 
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1. Uma maneira de proceder, que procura estruturar um problema através do 

conceito de ação e de famílias de critérios capazes de facilitar a comunicação 

dentro do processo de decisão; 

2. A concepção de que a decisão é resultado de um processo, no qual 

progressivamente forma-se uma convicção, em contraposição à descoberta de 

uma solução ótima de um sistema de preferências pré-existente. 

3. Uma forma de levar em consideração a imprecisão, a incerteza, e a 

indeterminação dos problemas, primeiramente através de diferentes tipos de 

definições e, também, por meio de modelagem fuzzy ou probabilística; 

4. Uma maneira de conservar ou concretamente capturar a importância que deve 

ser dada a cada critério. É importante ir além do simples conceito de peso e 

fazer uso de novas abordagens para capturar e qualificar a noção de 

importância, de acordo com a de técnica de agregação considerada; 

5. A aceitação da presença da intransitividade e da imcomparibilidade entre 

alternativas, como um meio de ter em conta o desejo de não se posicionar 

frente a um sistema de valores ou revelar ambigüidades, que podem ser 

conseqüências de assimetrias de informações; 

6. Uma distinção entre o resultado de um procedimento de cálculo e a 

recomendação de decisão, a qual deve ser articulada com base em uma 

análise robusta, que diferentes resultados de diversos conjuntos de dados. 

 

 

2.5.1.2 Método PROMÉTHÉE 

 

 

PROMÉTHÉE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluations) reune outra família de métodos multicritério da escola européia de 

apoio multicritério à tomada de decisão e também faz parte do enfoque construtivista 

(Gomes, 2007). 

 

Conforme Brans e Vincke (1985), os princípios do método PROMÉTHÉE podem ser 

caracterizados da seguinte forma: 
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1. Noção de Extensão de critério – Neste método é usada a noção de intensidade 

de preferência; 

2. Ranking relacional por valor – No método PROMÉTHÉE a relação de 

ordenação por valor é menos sensível às pequenas modificações e sua 

interpretação é mais fácil; 

3. Exploração de um ranking relacional – O método PROMÉTHÉE I fornece um 

ranking parcial das ações; e o método PROMÉTHÉE II um ranking completo. 

 

A noção de extensão de critério é baseada na introdução de uma função de 

preferência, dada a preferência do tomador de decisão por uma ação A em 

detrimento de uma ação B. Essa função será definida separadamente para cada 

critério e terá um valor resultante entre 0 e 1. Há várias funções possíveis para 

modelar essa escala de preferência, Brans e Vincke (1985) propõem pelo menos 

seis tipos não exaustivos de função para modelar a preferência. 

 

Para cada par de ações, define-se um índice de preferência para todos os critérios. 

Esse índice pode ser simples, se todos os critérios tiverem o mesmo peso, ou 

ponderado, se houver pesos diferentes. Através desse índice, obtém-se um gráfico 

de ordenamento por valor, que utilizado para orientar o ordenamento das 

alternativas e, conseqüentemente, fornecer as informações necessárias ao tomador 

de decisão (Brans e Vincke, 1985). 

 

 

2.5.1.3 Método MAUT 

 

 

A Teoria da Utilidade Multiatributo ou MAUT – Multiattribute Utility Theory é uma 

extensão natural da teoria da utilidade, na qual cada alternativa é descrita por uma 

lista de atributos, modelada por meio de uma função de utilidade multiatributo 

(Gomes, 2007). 

 

A moderna teoria da utilidade para tomada decisão sobe condições de incerteza foi 

desenvolvida por Von Neumann e Morgenstern. Eles postularam um conjunto de 

axiomas e demonstraram que uma utilidade pode ser atribuída a cada alternativa de 
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forma que o tomador de decisão pode preferir a alternativa que proporciona a maior 

utilidade de acordo com os axiomas propostos. O resultado é freqüentemente 

referenciado como hipótese da utilidade esperada (Keeney, 1982). 

 

A teoria da utilidade linear de Von Neumann e Morgenstern usa os axiomas da 

ordenação, linearidade (independência) e continuidade para supor a existência de 

uma função linear de utilidade para cada alternativa (Fishburn, 1984). 

 

Isso significa que o MAUT não admite a incomparabilidade das alternativas e as 

preferências e indiferenças são necessariamente transitivas, isto é, Se A é preferível 

a B e B é preferível a C, logo, A é preferível a C. Esses são os princípios da 

ordenabilidade e da transitividade (Gomes, 2007). 

 

 

2.5.1.4 Método AHP 

 

 

O AHP (Analytic Hierarchy Process) foi criado na década de 70 por Thomas L. Saaty 

e é juntamente como o MAUT um dos métodos mais representativos da escola 

norte-americana do apoio multicritério à tomada de decisão (Gomes, 2007). 

 

O AHP proporciona um abrangente framework para solucionar o problema de 

tomada de decisão, quando se tem que escolher uma alternativa entre um conjunto 

de alternativas que são avaliadas por critérios conflitantes. Permite aos participantes 

do processo decisório lidar com a intuição, a racionalidade, e a irracionalidade, tudo 

ao mesmo tempo, quando se toma uma decisão multicritério e multiparticipativa. O 

AHP pode ser usado para integrar percepções e propósitos em uma síntese 

inclusiva. O AHP não requer que o julgamento seja consistente, ou mesmo transitivo 

(Saaty, 1986) 

 

Para Saaty (1986) três princípios estão presentes num problema decisório: 

 

1. O princípio da decomposição, pelo qual um critério pode ser decomposto em 

níveis hierárquicos para melhor capturar os elementos básicos do problema; 
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2. O princípio dos julgamentos comparativos, pelo qual uma matriz permite 

comparação aos pares da importância relativa dos elementos do problema 

decisório; 

3. O princípio da síntese das prioridades, pelo qual se multiplicam os valores de 

cada nível hierárquico até se chegar à melhor alternativa. 

 

Os cálculos do AHP são baseados no teorema de Perron-Frobenius, que é um 

teorema de álgebra linear, o qual permite que toda a hierarquia de critérios seja 

sintetizada por meio do cômputo de uma lista de pesos correspondentes a cada uma 

das alternativas (Gomes, 2007). 

 

 

2.5.1.5 Método TODIM 

 

 

O método multicritério TODIM (Tomada de decisão interativa e multicritério) é, 

provavelmente, o único método multicritério baseado na Teoria dos Prospectos de 

Kahneman e Tversky (Gomes, 2007). 

 

A teoria dos prospectos distingue duas fazes no processo de escolha: a fase de 

edição e a de avaliação. A primeira fase consiste na análise preliminar do ponto de 

vista oferecido e resulta numa simples representação desse prospecto. Na segunda 

fase, o prospecto editado e avaliado e é escolhido o de maior valor (Kahneman e 

Tversky, 1979). 

 

A fase de edição consiste na aplicação de diversas operações que transformam as 

saídas e probabilidades associadas com o prospecto oferecido. As principais 

operações dessa fase são descritas a seguir (Kahneman e Tversky, 1979): 

 

Codificação – As pessoas normalmente percebem os resultados como ganhos e 

perdas relativamente a algum ponto de referência neutro. O ponto de referência 

normalmente corresponde à posição corrente de ativos e os ganhos ou perdas 

correspondem ao valor recebido ou pago. No entanto, a localização do ponto de 

referência e, conseqüentemente, a codificação da saída como ganho ou perda, pode 
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ser afetada pela formulação dos prospectos oferecidos e qualquer expectativa do 

tomador de decisão; 

 

Combinação – Os prospectos às vezes podem ser simplificados pela combinação 

de probabilidades associadas com idênticas saídas; 

 

Segregação – Alguns prospectos contêm um componente de menor risco que é 

segregado do componente de risco na fase de edição; 

 

Cancelamento – Alguns prospectos podem ser descartados se forem constituintes 

comuns de duas alternativas; 

Dominância – Algumas alternativas são dominantes e anulam aquelas que estão 

sob seu domínio; 

 

Simplificação – Alguns prospectos podem ser simplificados por terem resultados ou 

probabilidades semelhantes. 

 

Após a fase de edição o tomador de decisão deve avaliar cada um dos prospectos e 

escolher o prospecto de maior valor. 

 

O TODIM funciona a partir da construção da função de diferença aditiva, que é uma 

função de valor multiatributo, proporcionando a ordenação geral das alternativas. O 

TODIM também faz uso de comparação aos pares entre os critérios e a decisão, 

contando com critérios simples para eliminar eventuais inconsistências. Também é 

possível empregar juízos de valor numa escala verbal, usar uma hierarquia de 

critérios, usar uma escala de valores nebulosos e fazer uso da relação de 

interdependência entre as alternativas (Gomes, 2007). 

 

 

2.5.1.6 Método MACBETH 

 

 

O método MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 

Technique) foi criado por Carlos Antonio Bana e Costa e Jean-Claude Vansnick. 



68 
 

Tem como foco principal é a interação entre os agentes e o analista de decisão 

(Gomes, 2007). 

 

Na definição de Bana e Costa e Vansnick (1997), MACBETH é uma abordagem 

interativa para mapear em uma escala real os vários graus, nos quais os elementos 

de um conjunto finito possuem uma propriedade “P”. Ou de forma mais simples, é 

uma abordagem interativa para quantificar julgamentos de valor dos elementos de 

um conjunto finito. 

 

A aplicação do método começa questionando-se a atratividade do tomador de 

decisão em relação à duas ações “a” e “b” (julgamento comparativo). O tomador de 

decisão é então requerido a verbalizar seu sentimento de preferência na forma de 

seis categorias semânticas (Bana e Costa e Vansnick, 1997): 

 

(C1) Diferença de atratividade muito pequena; 

(C2) Diferença de atratividade pequena; 

(C3) Diferença de atratividade moderada; 

(C4) Diferença de atratividade forte; 

(C5) Diferença de atratividade muito forte; 

(C6) Diferença de atratividade extrema. 

 

Durante o processo de questionamento, o facilitador preenche uma matriz com o 

julgamento categorizado do tomador de decisão, analisa se esse julgamento é 

consistente com um ranking de ações por ordem de atratividade e discute com o 

tomador de decisão até a próxima condição óbvia de consistência semântica ser 

satisfeita (Bana e Costa e Vansnick, 1997). 

 

Aplicando a essa informação julgamental a cadeia de programas lineares nos quais 

o MACBETH está baseado, dois resultados podem advir (Bana e Costa e Vansnick, 

1997): 

 

Consistência Cardinal – é possível associar um valor numérico a cada elemento da 

ação, satisfazendo as regras de que o valor associado a uma ação “a” é maior do 

que o valor associado a uma ação “b”, se e somente se o tomador de decisão julga 
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“a” mais atrativo do que “b”; a diferença associada a “a” e “b” é maior que a diferença 

associada a “c” e “d”, se e somente se o tomador de decisão julga a diferença de 

atratividade entre “a” e “b” maior do que entre “c” e “d”; 

 

Inconsistência Cardinal – Não é possível representar numericamente os 

julgamentos do tomador de decisão. Nesse caso, o método pede a interação do 

tomador de decisão para que ele possa reavaliar seus julgamentos. 

 

Assim como o método TODIM, o MACBETH é aplicável a problemas de seleção e 

ordenação e contém elementos das escolas européias como da norte-americana de 

apoio multicritério à tomada de decisão (Gomes, 2007). 

 

 

2.5.1.7 Análise Verbal de Decisões 

  

 

A “Análise Verbal de Decisões” é um título que reúne os métodos multicritéiros de 

decisão baseados na descrição verbal de problemas decisórios. Os métodos mais 

importantes dessa escola são ORCLASS, PACOM e ZAPROS LM (Gomes, 2007). 

 

Na Análise Verbal de Decisões, tenta-se estruturar um problema empregando a 

linguagem natural do tomador e demais participantes da decisão. O objetivo da 

estruturação verbal é definir os fatores principais ou critérios aplicados na avaliação 

das opções dadas inicialmente. Para cada critério, uma escala é construída com um 

pequeno número de graus qualitativos (Larichev & Brown, 2000). 

 

Apenas avaliações verbais são empregadas em todos os estágios da análise, sem 

transformações quantitativas. Ou seja, somente conseqüências lógicas das relações 

qualitativas são usadas no processo de análise (Larichev & Brown, 2000). 

 

O método ORCLASS foi um dos primeiros métodos desenvolvidos para realizar 

tarefas de classificação ordinal e solucionar problemas não estruturados com 

parâmetros qualitativos. As principais ferramentas desse método são: 
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1. Uma medida psicologicamente válida dos fatores importantes para a decisão; 

2. Uma maneira psicologicamente válida para definir a construção de uma regra 

de decisão; 

3. Habilidade para checar a consistência do tomador de decisão no processo de 

definição das preferências. 

 

O método Paired Comparison (PACOM) é um método de análise de decisão para 

auxiliar escolhas estratégicas. O método PACOM é baseado no pressuposto de que 

o tomador de decisão tem o conhecimento sobre o problema a ser resolvido e as 

alternativas para resolvê-lo (Larivech & Moskovich, 1997). 

 

Os passos necessários para aplicar o método PACOM são (Larivech & Moskovich, 

1997): 

1. Selecionar um par de alternativas para comparação. 

2. Estabelecer um ranking ordenado de desvantagens das alternativas. 

3. Formular alternativas hipotéticas para comparação e procurar compensações 

para parte das desvantagens das alternativas. 

4. Verificar a preferência pelas alternativas. 

5. Procurar por compensações entre as alternativas. 

6. Resultado: a) a desvantagem da alternativa “A” é menos importante do que a 

desvantagem da alternativa “B”; b) as alternativas são equivalentes; c) as 

alternativas são incomparáveis. 

 

Quando as alternativas forem consideradas incomparáveis será necessário conduzir 

novas análises; obter mais informação e ajustar as alternativas até se chegar a uma 

alternativa preferível em relação à outra, classificando-a como alternativa ajustada. 

 

Esse método é indicado quando há poucas alternativas e poucos critérios para 

serem analisadas para cada alternativa. 

 

O método ZAPROS (abreviatura em russo de Closed Procedures near Reference 

Situations) foi desenvolvido para lidar com problemas com as seguintes 

características (Larichev, 2001): 

 



71 
 

1. A regra de decisão é estabelecida antes do surgimento das alternativas; 

2. Há um grande número de alternativas; 

3. A avaliação das alternativas, segundo os critérios estabelecidos, somente por 

ser feitas por meio de intervenção humana, seguindo as regras dos 

mecanismos de medição; 

4. Os graus de qualidade da escala de critérios são definições verbais, que  

representam os valores subjetivos do tomador de decisão. 

 

A idéia principal dessa abordagem é baseada no conceito de escala ordinal, 

construída de acordo com as preferências do tomador de decisão. A escala ordinal 

representa todos os possíveis valores para todos os critérios de ranqueamento, 

conforme as preferências do tomador de decisão. A escala ordinal é usada em 

comparações aos pares, quando uma alternativa “a” é mais preferível que uma 

alternativa “b” (Larichev & Moshcovich, 1995). 

 

Conforme Larichev e Moshcovih (1995), diversos estudos apontam que as pessoas 

são mais consistentes em comparação aos pares de alternativas multiatributo se 

estas não diferirem em mais de dois ou três critérios. 

 

Nas comparações aos pares, as relações de preferência resumem-se em três 

alternativas: 

 

1. “a” é preferível a “b”; 

2. “a” e “b” são igualmente preferíveis; 

3. “b” é preferível a “a”. 

 

Conforme Larichev e Moshcovih (1995), as vantagens do método ZAPROS LM são: 

 

1. Uso de julgamentos simples e compreensíveis; 

2. Transitividade e independência das alternativas; 

3. Fácil explicação dos resultados; 

4. Validação teórica. 
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Nem todas as alternativas são comparáveis aos pares. No entanto, como o método 

se propõe a ordenar um número grande de alternativas, uma ordenação parcial é 

aceitável. Dessa forma, análises adicionais são necessárias para estabelecer-se o 

ranking das alternativas (Larichev e Moshcovih, 1995). 

 

 

2.5.1.8 Método dos Conjuntos Aproximativos 

 

 

A Teoria dos conjuntos aproximativos (TCA) é uma ferramenta que transforma um 

conjunto de dados em conhecimento e pode ser considerada uma abordagem 

complementar à Teoria dos Conjuntos Nebulosos (TCN), ou Fuzzy, na medida em 

que lida com a representação e processamento de informações imprecisas (Gomes, 

2007; Greco; Matarazzo; Slowinski, 2001). 

 

Enquanto a TCN modela a má definição da fronteira de uma subclasse de um 

conjunto, a TCA modela um tipo de imprecisão em um sistema de informação, 

denominada granularidade, ou seja, a indiscernibilidade entre os elementos desse 

mesmo conjunto (Gomes, 2007). 

 

A TCA, inicialmente elaborada por Zadislaw Pawlak, provou-se uma excelente 

ferramenta matemática para análise da descrição imprecisa das alternativas, 

presentes nos problemas decisórios. A imprecisão, em relação à qualidade da 

informação, está relacionada à inconsistência ou ambigüidade inerente à 

granularidade da informação. A filosofia dos conjuntos aproximativos é baseada no 

pressuposto que cada alternativa está associada a um conjunto de informações, que 

são expressas por meio de atributos usados na descrição dessas alternativas 

(Greco; Matarazzo; Slowinski, 2001). 

 

Para Gomes (2007) a indiscernibilidade e a imprecisão são elementos distintos da 

informação imperfeita. 

 

Algumas características da abordagem dos conjuntos aproximados tornaram-na uma 

ferramenta importante de apoio à solução de muitos problemas: 
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1. É possível lidar tanto com dados quantitativos, quanto qualitativos, sem a 

necessidade de remover eventuais inconsistências previamente à análise; 

2. É possível considerar informações à posteriori relacionadas à relevância de um 

atributo em particular e seus subconjuntos para aprimorar a qualidade da 

aproximação considerada, sem a necessidade de considerar preferências inter-

atributo. 

 

Além disso, o resultado final na forma de regras de decisão do tipo “se... então” é de 

fácil interpretação (Greco; Matarazzo; Slowinski, 2001). 

 

Contudo, a abordagem original da TCA não é apropriada para lidar com decisões de 

classificação e ordenação por preferências (escalas), cruciais na análise de decisão 

multicritério.  Para exemplificar, consideremos a avaliação do risco de inadimplência 

duas firmas A e B, com base em um conjunto de critério, incluindo o índice de 

endividamento (total de dívida/total de ativos). Se a firma A tem um menor índice de 

endividamento em relação à firma B e igual avaliação nos outros atributos, então a 

firma A domina a forma B em relação ao índice de endividamento. Mas se a firma A 

for considerada pelo tomador de decisão como de maior risco, gera-se uma 

inconsistência com o princípio de dominância. Na abordagem original, no entanto, 

ambas as firmas serão consideradas discerníveis e nenhuma inconsistência será 

estabelecida (Greco; Matarazzo; Slowinski, 2001). 

 

Para lidar com esse problema, Greco, Matarazzo e Slowinski (2001) propuseram 

uma extensão da TCA, na qual a relação de indiscernibilidade é substituída pela 

relação de dominância. Uma importante conseqüência dessa extensão é a 

possibilidade de inferir, a partir de modelos, as regras de decisão “se... então”. A 

separação de informações certas e incertas sobre as preferências do tomador de 

decisão é obtida a partir de diferentes tipos de regras de decisão, dependendo se 

foram induzidas a partir de pequenas aproximações das classes de decisões, ou de 

suas fronteiras em conjunto com exemplos de inconsistências nos quais não se 

observa o princípio da dominância. 
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2.6 LÓGICA FUZZY 

 

A Lógica Fuzzy tem origem na teoria dos conjuntos nebulosos, desenvolvida por 

Lofti Asker Zadeh, professor da Universidade da Califórnia, Berkeley, em meados da 

década de 60, quando ele publicou seu primeiro artigo: Fuzzy Sets (Antunes, 2004). 

 

Conforme Blair (1994), Lofti A. Zadeh nasceu em 1921 em Baku, no Azerbaijão na 

antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Seu pai era um 

jornalista do Azerbaijão de família Iraniana e sua mãe uma médica Russa. Quando 

tinha idade de 10 anos, sua família mudou-se para Teerã. No Iran ele estudou em 

um colégio presbiteriano particular e depois fez engenharia elétrica na Universidade 

de Teerã, tendo ficado em segundo lugar nos exames vestibulares nacionais. 

 

Durante a segunda guerra mundial, muda-se para os Estados Unidos da América e 

obtém o grau de mestre pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 1946 e 

o PhD pela Columbia University de Nova York em 1949, onde começa a lecionar 

teoria de sistemas. Em 1959, transfere-se para Universidade da Califórnia, Berkeley, 

primeiramente, no Departamento de Engenharia Elétrica e, posteriormente, na 

divisão de Ciência da Computação. 

 

Em 1965, Zadeh publicou seu artigo Fuzzy Sets, no qual desenvolveu a teoria dos 

conjuntos nebulosos (ou difusos). Em 1973, Zadeh desenvolve a Lógica Fuzzy, que 

em contraposição à lógica clássica baseada nas leis aristotélicas da não contradição 

e do terceiro excluído. Pela lei da não-contradição, nenhuma afirmação pode ser 

falsa e verdadeira ao mesmo tempo e pela lei do terceiro excluído, uma afirmação só 

pode ser verdadeira se não for falsa; ou só pode ser falsa se não for verdadeira, não 

valores intermediários. 

 

Antes da Lógica Fuzzy, o polonês Jan Lukasiewicz propôs a lógica trivalente, na 

qual existem proposições possíveis entre as proposições verdadeiras e falsas. 

Lukasiewicz desenvolveu ainda a lógica tetravalente, estabelecendo a base para 

uma lógica multivalente (Font & Hajek, 2002). 
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Segundo Zadeh (2008), a Lógica Fuzzy pode ser vista como uma tentativa de 

formalizar/mecanizar duas fascinantes capacidades humanas. Primeiro, a 

capacidade de argumentar, analisar e tomar decisões racionais em ambientes de 

imprecisão, incerteza, falta de informação, informação conflitante, informações 

parcialmente verdadeiras ou parcialmente possíveis, ou seja, em um ambiente de 

informação imperfeita. Segundo, a capacidade de executar uma grande variedade 

de tarefas físicas e mentais sem nenhuma mensuração ou cálculos computacionais. 

Desta forma, a Lógica Fuzzy contribui para tornar preciso o que é impreciso. 

 

Para Zadeh (2008), a capacidade principal da lógica fuzzy é graduar e granular 

qualquer informação. Por gradação, entende-se uma nota ou uma equivalência. Por 

granulação, entende-se o agrupamento de atributos e valores, por meio da 

indistinguibilidade, similaridade, proximidade ou funcionalidade. A granulação e 

gradação da informação são inspiradas na forma como as pessoas lidam com a 

complexidade e a imprecisão. 

 

A figura a seguir expressa o conceito de valor granular. Consideremos a variável X, 

que tem valor em U. Deixamos μ ser um valor de X. Se μ é conhecido com precisão, 

então o referenciamos como um valor singular de X. Mas se μ não é conhecido com 

precisão, mas há alguma informação que restringe possíveis valores de μ, então os 

valores restritos em μ definem os valores granulares de X. 

 

Figura 6 - Valores Singulares e granulares 

 

Fonte: Zadeh (2008). 
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Há outros dois conceitos básicos, que na concepção de Zadeh (2008) 

desempenham importante papel na Lógica Fuzzy. O primeiro ele chama de 

“precisiation” e o segundo de “generalized constraint”. 

 

“Precisiation” é uma operação que transforma um objeto p em outro objeto p*, que, 

em determinado sentido, é mais precisamente definido do que p. “Generalized 

constraint” é um conceito mais amplo e flexível de uma restrição. Por exemplo, 

quando um hotel define o horário do check-out como sendo 10hs, pode haver 

alguma flexibilidade até às 11 ou 12hs. Se não houver movimento, essa restrição 

pode ser até mais ampla. 

 

Para Jané (2004), a frase “O investimento inicial para possibilitar a implementação 

completa do empreendimento é extremamente elevado”, ilustra a idéia de que o 

conhecimento ou o significado de fatos da experiência não se comportam 

necessariamente de forma probabilística ou determinística e envolvem certa 

aproximação. O conceito subjacente às palavras completa e elevado vão muito além 

do que os aspectos determinísticos ou probabilísticos podem analisar. 

 

Para transformar conceitos difusos em números e esses números em decisões ou 

índice de riscos é necessário o emprego de um “Sistema de Lógica Fuzzy”, 

conforme mostrado na figura a seguir (Markowski e Manann, 2008; Antunes, 2004; 

Jané, 2004): 

 

Figura 7: Estrutura de um Sistema de Lógica Fuzzy. 

Fonte: A. S. Markowisk, M. S. Mannan. Fuzzy Risk Matrix. Journal of Hazardous Materials, Mater, 

(2008) 
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Fusificação: consiste na transformação dos dados de entrada em variáveis 

lingüísticas. Nessa etapa, devem-se definir os graus de pertinência, que devem ser 

atribuídos com base em estudos e na opinião de especialistas. 

 

Inferência: tem a finalidade de relacionar as possíveis variáveis entre si, por meio de 

regras pré-estabelecidas. Nesta fase, surge a relação Se-então (Jané 2004), 

resultante da granulação e gradação da informação.  

 

Defusificação: consiste na tradução de certo valor lingüístico, resultante do processo 

de inferência fuzzy, em um valor numérico. Esse processo de tradução, conforme 

Antunes (2004) pode ser feito por diversos métodos, tais como: Centro da Área (ou 

centróide), que calcula a média ponderada de todos os valores possíveis da saída 

fuzzy; Máximo, que retorna o valor no qual a saída fuzzy tem seu máximo; Média 

dos Máximos, que calcula o ponto médio entre os máximos das saídas fuzzy. 

 

Conforme Rodrigues e Santos (2004), a Lógica Fuzzy tem tido aplicação 

concentrada na Engenharia de Controle para sistemas produtivos, transporte público 

e produtos de consumo. Contudo, recentemente aumentaram as expectativas de 

utilização da Lógica Fuzzy em várias áreas do conhecimento humano. 

 

Rodrigues e Santos (2004) apresentam no quadro reproduzido abaixo um sumário 

das principais aplicações da Lógica Fuzzy nas ciências humanas e sociais, incluindo 

a administração. Embora o conteúdo não seja exaustivo, é um indicativo dos campos 

atuais de aplicação da teoria. 
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Tabela 1 – Exemplos de aplicação da Lógica Fuzzy em Administração. 

 Descrição e 
Observação 

de 
Fenômenos 

Modelagem Projeções Pensamento 
Humano e 

Comportamento 

Psicologia 

Mensuração 
de funções e 
graus de 
pertinência 

Entendimento 
do julgamento 
humano 

  

Ciência do 
Comportamento 

Confiabilidade 
de conceitos 
subjetivos 

Modelos 
multiatributos 
de 
preferência 

Estimação de 
demanda 

 

Design 

 Avaliação de 
design com 
medidas 
fuzzy 

Avaliação 
sensorial 

Apoio ao 
processo 
convencional de 
design 

Economia 

 Teoria geral 
do equilíbrio 
utilizando a 
lógica fuzzy 

Modelos 
dinâmicos fuzzy 
do processo 
macroeconômico 

 

Sociologia 

Censo 
utilizando 
escalas e 
medidas fuzzy 

Modelos de 
estratificação 
social 
utilizando 
integral fuzzy 

Analise fuzzy 
das redes 
sociais 

 

Gestão 

  Avaliação de 
novos negócios 

Gestão de 
pessoal e 
avaliação de 
potencial 
empreendedor 

Marketing 

 Avaliação de 
publicidade e 
propaganda 
com medidas 
fuzzy 

Previsão de 
demanda por 
produtos 

Construção de 
imagem em 
publicidade e 
propaganda 

Finanças 
 Modelagem 

de análise de 
crédito 

Apoio a fundos 
de investimentos 

 

Fonte: Rodrigues e Santos (2004), adaptado de Nakamura, K. Applications of Fuzzy Thinking in 
Japan: Current and Future. IEEE, p. 1077-1082, 1995. 

 

A pesquisa realizada pelo autor na produção acadêmica brasileira de aplicação da 

Lógica Fuzzy em Administração está demonstrada no quadro a seguir e revela as 

perspectivas futuras da teoria no campo da administração no Brasil. 

 

 

 



79 
 

Tabela 2 – Trabalhos de aplicação da Lógica Fuzzy no Brasil, com ênfase em 

administração. 

# Título Tema Local de apresentação 

1 

Um Modelo de Análise 
de Rentabilidade de 
Empresas Usando A 
Lógica Nebulosa 

Modelo para análise da 
rentabilidade de empresas do 
setor de alimentos. 

RAC. Revista de 
Administração 
Contemporânea, v. 1, p. 
47-66, 2007 

2 

Alocação de custos 
indiretos através de 
um modelo 
experimental de fuzzy 
ABC 

Metodologia baseada na 
utilização da lógica fuzzy 
para modelar a incerteza e 
subjetividade no processo de 
alocação de custos baseado 
em atividade-ABC 

3ºCongresso USP de 
Iniciação Científica em 
Contabilidade 26 a 28 de 
julho de 2006. 

3 

Fuzzy ABC: 
Modelando a 
Incerteza na Alocação 
dos Custos 
Ambientais 

Metodologia baseada na 
utilização da lógica fuzzy 
para modelar a incerteza e 
subjetividade no processo de 
alocação de custos 
ambientais 

RBGN - Revista 
Brasileira de Gestão de 
Negócios, São Paulo, 
Vol. 9, Nr. 24, pag 60-74, 
maio/agosto 2007. 

4 

Uma Aplicação da 
Teoria dos Conjuntos 
Fuzzy na Análise da 
Pobreza: o caso das 
Regiões 
Metropolitanas do 
Sudeste Brasileiro - 
2000 

Modelo de operacionalização 
de um conceito 
multidimensional, relativo e 
subjetivo de pobreza. 

XXXV Encontro Nacional 
de Economia ANPEC - 
Associação Nacional dos 
Centros de Pós-
graduação em 
Economia. 

5 

Método para análise 
de projetos em 
unidades de 
conservação, usando 
lógica Fuzzy 

Método de análise de 
projetos de Unidades de 
Conservação, por meio de 
indicadores operados por 
lógica fuzzy, considerando 
critérios de ordem ambiental, 
econômica e social. 

Dissertação de 
Mestrado. 2003. 
Universidade Federal de 
Santa Catarina 

6 

Avaliação de Imóveis 
Urbanos com 
Utilização da Lógica 
Difusa 

Modelo de apoio à decisão 
na avaliação de imóveis 
urbanos, utilizando 
indicadores físicos, sociais e 
econômicos, agrupados e 
combinados em operações 
lógicas de sistemas difusos 
(fuzzy sets). 

Dissertação de 
Mestrado. 2004. 
Universidade Federal de 
Santa Catarina 

7 

Controladores Lógicos 
Difusos: Uma 
Alternativa Para o 
Controle de 
Processos Industriais 
Críticos 

Sistema de controle de 
bombas de água de 
alimentação da caldeira de 
uma usina termelétrica, 
utilizando controladores 
difusos. 

Dissertação de 
Mestrado. 2000. 
Universidade Federal de 
Santa Catarina 

8 

O Índice IBOVESPA e 
a Lógica Fuzzy: Uma 
Nova Estratégia de 
Investimento 

Previsão da direção do 
movimento do índice 
IBOVESPA, utilizando lógica 
fuzzy. 

III CONVIBRA - 24 a 26 
de novembro de 2006. 
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# Título Tema Local de apresentação 

9 

Uso de Agentes 
Inteligentes Baseados 
em Lógica Fuzzy para 
o processo de 
negociação de 
compra e venda em 
sistemas ERP 

Automatização da 
negociação da venda de 
produtos sobre o critério de 
preço, utilizando o paradigma 
de agentes e da lógica 
nebulosa, numa integração 
de aplicações de comércio 
eletrônico para sistemas ERP 
(Enterprise Resourse 
Planning). 

Dissertação de 
Mestrado. 2002. 
Universidade Federal de 
Santa Catarina 

10 

Modelo Fuzzy para 
Avaliação de 
Influência de Fatores 
Endógenos e 
Exógenos no 
Desenvolvimento de 
um APL - Aplicação 
no caso de Cabo Frio-
RJ 

Modelo de avaliação da 
influência de fatores 
endógenos e exógenos no 
desenvolvimento de um APL 
– Arranjo Produtivo Local de 
moda praia no município de 
Cabo Frio-RJ. 

XXXI - Encontro da 
Anpad - Rio de 
Janeiro/RJ 22 a 26 
set/2007. 

11 

Aplicação da Lógica 
Fuzzy em um Modelo 
de Hierarquização de 
Produtos e Serviços - 
Caso Polibrasil S.A. 

Modelo de hierarquização de 
produtos e serviços, através 
de lógica fuzzy, considerando 
fatores condicionantes da 
demanda e da oferta dos 
produtos e serviços dos 
segmentos do mercado de 
polipropileno no Brasil.  

XXX - Encontro da 
Anpad - Salvador/BA 23 
a 27 set/2006. 

12 

Modelo de Avaliação 
de Risco de Controle 
Utilizando a Lógica 
Nebulosa 

Modelo de avaliação dos 
riscos dos sistemas de 
controles internos de uma 
entidade, utilizando a lógica 
nebulosa, pelos auditores 
independentes, no processo 
de auditoria das 
demonstrações contábeis. 

Tese de Doutorado - 
USP – 2004 

 Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

A Lógica Fuzzy é uma alternativa à validação estatística, que pode ser empregada 

como referencial teórico capaz lidar com a imprecisão, a incerteza, a falta de 

informação, ou outras deficiências na percepção dos fenômenos avaliados, de forma 

semelhante à maneira como a mente humana lida com essas realidades (Zadeh 

(2008); Darbra, R. M. e outros (2008); Markowisk e Mannan (2008).  
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3 METODOLOGIA PROPOSTA 

 

 

A metodologia para avaliar o risco de os controles internos contábeis falharem e, a 

partir dessa avaliação, ordená-los com vistas a determinar o tipo de teste e a 

amostra a ser aplicada na avaliação da efetividade do controle foi inicialmente 

desenvolvida com base nas pesquisas do autor. 

 

Com base nas sete fases da análise de decisão de Gomes (2007), a metodologia de 

avaliação foi desenvolvida da seguinte forma: 

 

Fase 1 – Identificação dos agentes e do tomador de decisão. Por agentes de 

decisão entendem-se os indivíduos que realizam cálculos, geram estimativas, 

ordenam as preferências e juízos de valores, que se empregam ao longo da análise 

de decisão. Por tomador de decisão, entende-se o responsável final pela decisão – 

Os profissionais de controles internos da instituição financeira estudada são os 

agentes de decisão e o tomador de decisão é a equipe responsável por coordenar a 

avaliação da efetividade de controles internos contábeis (certificação SOX); 

 

Fase 2 – Listagem das alternativas – As alternativas são os controles mapeados, 

partindo-se do pressuposto que as fases anteriores de identificação e desenho 

desses controles foram realizadas adequadamente; 

 

Fase 3 – Definição dos critérios efetivamente relevantes – Os critérios relevantes 

foram obtidos a partir do management guidance; 

 

Fase 4 – Avaliação das alternativas, segundo os critérios definidos – As alternativas 

são avaliadas segundo os critérios definidos com base em uma escala construída a 

partir do triangulo fuzzy; 

 

Fase 5 – Determinação da importância relativa dos critérios – Para cada um dos 

critérios foi atribuído um peso; 
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Fase 6 – Determinação das soluções satisfatórias – As soluções satisfatórias são 

obtidas por meio da matriz de avaliação de controles que considera os valores de 

severidade e probabilidade; 

 

Fase 7 – Análise de sensibilidade – O resultado é avaliado por especialistas para 

aferir sua razoabilidade. 

 

Os critérios utilizados na avaliação das alternativas (controles internos contábeis) 

estão detalhados no quadro a seguir, que é o questionário de avaliação de risco. 

 

Tabela 3 – Questionário de avaliação de risco 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O quadro 3 – questionário de avaliação de risco acima – é a base para a avaliação e 

cada fator de determinação deverá ser respondido pelos analistas com uma das 

seguintes classificações: significativo, elevado, moderado, baixo ou nenhum. 

 

Para atribuir o grau de pertinência correspondente a cada conjunto lingüístico fuzzy, 

utilizar-se-á primeiramente o método empregado por Maré, Jesus Domech e outros 

(2007), no qual cada conjunto lingüístico corresponde a um triângulo fuzzy. 

 

Significativo  Elevado  Moderado  Baixo  Nenhum  
Qual é o grau de julgamento envolvido na determinação do valor da  
conta ou elemento financeiro? 
Qual a suscetibilidade da conta ou elemento financeiro à fraude? 
Qual a complexidade dos requerimentos e critérios contábeis na  
determinação do valor da conta ou do elemento financeiro? 
Qual o grau de mudanças recentes na natureza e/ou no volume das  
transações sujacentes à conta ou elemento financeiro? 
Qual o grau de mudanças em fatores ambientais, tecnológicos e/ou  
econômicos subjacentes à conta ou elemento financeiro? 

Significativo  Elevado  Moderado  Baixo  Nenhum  
Qual é a Complexidade do Controle? 

Qual é o risco de o controle ser burlado? 

Qual é o grau de julgamento necessário para operar o controle? 
Qual é a competência dos funcionários que operam ou monitoram o  
desempenho do controle? 
Qual o grau de mudanças recentes nos funcionários que operam ou  
monitoram o desempenho do controle? 
Qual a natureza e a materialidade dos erros que o controle pretende  
prevenir ou detectar? 
Qual é o grau no qual o controle se relaciona com a efetividade de  
outros controles? 
Qual é o resultado da avaliação do controle nos anos anteriores? 

Itens de análise da severidade de erros nos elementos dos relatórios  
financeiros provocadas por falhas nos controles 

Itens de análise de possibilidade de falha do controle Pontuação de cada item 

Pontuação de cada item 



83 
 

Cada triângulo fuzzy é formado por três valores de pertinência, sendo que o valor da 

extrema esquerda representa o menor valor com menor possibilidade de pertencer 

ao conjunto fuzzy; o valor do centro representa o valor com maior possibilidade de 

pertencer ao conjunto fuzzy; o valor da extrema direita representa o maior valor com 

menor possibilidade de pertencer ao conjunto fuzzy. 

 

O quadro 4 a seguir, adaptado de Maré, J. D. e outros (2007) apresenta os 

triângulos fuzzy correspondentes a cada conjunto lingüístico fuzzy. 

 

Tabela 4 – Triângulo fuzzy por classificação lingüística. 

 

Fonte: adaptado de Maré, Jesus Domech e outros (2007) 

 

A figura 8 abaixo demonstra de forma gráfica o triangulo fuzzy: 

 

 

 

Para efeito de cálculo serão tomados apenas os valores centrais do triângulo. 

Depois de coletadas as respostas, os dados serão agregados por média ponderada 

fuzzy, cuja fórmula pode ser expressa da seguinte forma:  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No qual, VAg é o valor agregado, Qr é a quantidade de respondentes que utilizaram 

o mesmo termo fuzzy em suas respostas, VE é o valor de pertinência, que no caso 

será utilizado o valor central do triângulo fuzzy, Σ é a somatória e i toma valores 

desde 1 até j=5 (quantidade de conjuntos fuzzy). 

 

Para exemplificar, vamos supor que uma aplicação com 11 especialistas tenha 

resultado nos seguintes totais para o primeiro fator: 

 

Tabela 5 – Simulação de avaliação. 

 

 

O cálculo do valor agregado é feito da seguinte maneira, utilizando-se a fórmula (1): 

 

 

 

Após agregar as respostas de cada item, as respostas de todos os itens de 

severidade e de todos os itens de possibilidade devem ser agregadas para termos 

uma nota de severidade e uma de possibilidade, que indicará o quadrante 

correspondente ao nível de risco na matriz de risco fuzzy. 

 

Para fazer essa agregação utilizamos uma média ponderada dos fatores. Neste 

caso, para ilustração, simulamos os pesos correspondentes a cada um dos fatores, 

conforme quadro 5 a seguir. Numa aplicação real, os pesos de cada fator podem ser 

obtidos por meio do emprego de um dos métodos para tomada de decisão, por 

exemplo, o AHP. 

Vag =
0*(1) + 2*(0,75) + 5*(0,5) + 4*(0,25) + 0*(0)

11
= 0,45

Significativo  Elevado  Moderado  Baixo  Nenhum  
Qual é o grau de julgamento envolvido na determinação do valor da  
conta ou elemento financeiro? 0 2 5 4 0 

Itens de análise da severidade de erros nos elementos dos relatórios  
financeiros provocadas por falhas nos controles 

Pontuação de cada item 

    j 

   ∑       Qr  x  VE 

   i=1 VAg = 
     j 

  ∑       Qr 

   i=1 

(1) 



85 
 

Tabela 6 – Pesos por fator de avaliação 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As Fórmulas de agregação, portanto, são as seguintes:   

 

     

 

No qual, SAg é o valor agregado da severidade, Wi é o peso correspondente a i-

ésima categoria, Si é o valor agregado (Vag) fuzzy da i-ésima categoria, Σ é a 

somatória e i toma valores desde 1 até j=5 (quantidade categorias de severidade). 

 

     

 

No qual, PAg é o valor agregado da possibilidade, Wi é o peso correspondente a i-

ésima categoria, Pi é o valor agregado (Vag) fuzzy da i-ésima categoria, Σ é a 

somatória e i toma valores desde 1 até j=5 (quantidade categorias de possibilidade). 

4 Qual é o grau de julgamento envolvido na determinação do valor da conta ou elemento financeiro?

5 Qual a suscetibilidade da conta ou elemento financeiro à fraude?

4
Qual a complexidade dos requerimentos e critérios contábeis na determinação do valor da conta ou do 

elemento financeiro?

3
Qual o grau de mudanças recentes na natureza e/ou no volume das transações sujacentes à conta ou 

elemento financeiro?

1
Qual o grau de mudanças em fatores ambientais, tecnológicos e/ou econômicos subjacentes à conta ou 

elemento financeiro?

2 Qual a é o tipo do controle (manual ou automático)?

4 Qual é a Complexidade do Controle?

5 Qual é o risco de o controle ser burlado?

4 Qual é o grau de julgamento necessário para operar o controle?

3 Qual é a competência dos funcionários que operam ou monitoram o desempenho do controle?

2
Qual o grau de mudanças recentes nos funcionários que operam ou monitoram o desempenho do 

controle?

4 Qual a natureza e a materialidade dos erros que o controle pretende prevenir ou detectar?

3 Qual é o grau no qual o controle se relaciona com a efetividade de outros controles?

3 Qual é o resultado da avaliação do controle nos anos anteriores?

Itens de análise da severidade de erros nos elementos dos relatórios financeiros provocadas por falhas 

nos controles

Itens de análise de possibilidade de falha do controle

Peso do 

Fator

Peso do 

Fator

SAg =

    j

  Σ       Wi  x  Si

  i=1

    j

  Σ       Wi

  i=1

    j

  Σ       Wi  x  Pi

  i=1PAg =
    j

  Σ       Wi

  i=1

(2) 

(3) 
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Para exemplificar o cálculo da severidade e da possibilidade, consideremos a 

simulação apresentada no quadro 6 a seguir. 

 

Tabela 7 – Simulação dos resultados da avaliação de risco de um controle. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os resultados dessa simulação, por exemplo, foi severidade 0,47 e possibilidade 

0,43. 

 

Os resultados da severidade e da possibilidade são defuzzificados para serem 

transformado em valores lingüísticos. Para tanto, conforme quadro 7 abaixo, 

utilizam-se os valores mínimos e médios do triângulo fuzzy e descarta-se o valor da 

extrema direita, que representa o maior valor com menor possibilidade de pertencer 

ao conjunto fuzzy. Os valores resultantes são agrupados no plano cartesiano da 

Matriz de Risco Fuzzy, conforme quadro 8 abaixo. 

 

Tabela 8 – Defuzificação. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

Defuzificassão Classificação de cada fator

(0,75 ; 1] Significativo (a)

(0,5; 0,75] Elevado (a)

(0,25; 0,5] Moderado (a)

(0; 0,25] Baixo (a)

[0] Nenhum (a)

Significativo) Elevado  Moderado ) Baixo  Nenhum ) 
Qual é o grau de julgamento envolvido na determinação do valor da  
conta ou elemento financeiro? 0 2 5 4 0 0,45 4 
Qual a suscetibilidade da conta ou elemento financeiro à fraude ? 2 4 5 0 0 0,68 5 
Qual a complexidade dos requerimentos e critérios contábeis na  
determinação do valor da conta ou do elemento financeiro ? 0 0 6 5 0 0,39 4 
Qual o grau de mudanças recentes na natureza e / ou no volume das  
transações sujacentes à conta ou elemento financeiro ? 0 0 4 3 4 0,25 3 
Qual o grau de mudanças em fatores ambientais ,  tecnológicos e / ou  
econômicos subjacentes à conta ou elemento financeiro ? 0 3 5 3 0 0,50 1 

Significativo ( Elevado) Moderado  Baixo  Nenhum  
Qual é a Complexidade do Controle ? 4 5 2 0 0 0,80 4 
Qual é o risco de o controle ser burlado ? 0 0 2 4 5 0,18 5 
Qual é o grau de julgamento necessário para operar o controle ? 0 3 4 4 0 0,48 4 
Qual é a competência dos funcionários que operam ou monitoram o  
desempenho do controle? 0 0 5 4 2 0,32 3 
Qual o grau de mudanças recentes nos funcionários que operam ou  
monitoram o desempenho do controle? 1 2 6 2 0 0,55 2 
Qual a natureza e a materialidade dos erros que o controle pretende  
prevenir ou detectar? 0 3 4 4 0 0,48 4 
Qual é o grau no qual o controle se relaciona com a efetividade de  
outros controles? 0 5 6 0 0 0,61 3 
Qual é o resultado da avaliação do controle nos anos anteriores ? 0 0 0 5 6 0,11 3 
Valor Fuzzy 1 0,75 0,5 0,25 0 0,43 

Itens de análise da severidade de erros nos elementos dos relatórios  
financeiros provocadas por falhas nos controles 

Pontuação de cada item 

Itens de análise de possibilidade de falha do controle Pontuação de cada item 

Vag Peso do  
Fator 

Peso do  
Fator 0,47 
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Exemplo de ação resultante da avaliação de risco: 

 Se a severidade e a possibilidade são baixas, Então não há nada a fazer. 

 Se a severidade e a possibilidade são elevadas Então são necessários testes 

completos e extensivos para garantir que o controle não vá falhar. 

 

Tabela 9 – Matriz de risco fuzzy 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A matriz 5 X 5 resultante da confrontação da severidade com a possibilidade é um 

plano cartesiano de 25 células, que com base nas regras lógicas Se e Então 

estabelecem os procedimentos a serem adotados, conforme quadro 9 a seguir. 

 

No caso da nossa simulação, teremos a defuzificassão da seguinte forma: 

 Severidade 0,47 = Moderado; 

 Possibilidade 0,43 = Moderado; 

 
O resultado da simulação “severidade moderada e possibilidade moderada” indica a 

ação de auto-avaliação (Aav), conforme pode ser visto na Matriz de Risco Fuzzy 

acima (tabela 9) e no quadro 10, a seguir, Regras Lógicas de Classificação, que 

sumariza o conjunto de regras “se... então”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Significativo (a)
Aav Ts Ts Tc Tc

Elevado (a)
Aav Ts Ts Tc Tc

Moderado (a)
Aav Aav Aav Ts Ts

Baixo (a)
NaF NaF Aav Ts Ts

Nenhum (a)
NaF NaF Aav Aav Aav

Nenhum (a) Baixo (a) Moderado (a) Elevado (a) Significativo (a)

Possibilidade

S
e

v
e

ri
d
a

d
e
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     Tabela 10 – Regras Lógicas de Classificação 

 
      Fonte: elaborado pelo autor. 

 

  

Severidade Possibilidade Regra Descrição da Regra

Nenhum (a) Nenhum (a) Naf Nada a Fazer

Nenhum (a) Baixo (a) Naf Nada a Fazer

Nenhum (a) Moderado (a) Aav Auto avaliação

Nenhum (a) Elevado (a) Aav Auto avaliação

Nenhum (a) Significativo (a) Aav Auto avaliação

Baixo (a) Nenhum (a) Naf Nada a Fazer

Baixo (a) Baixo (a) Naf Nada a Fazer

Baixo (a) Moderado (a) Aav Auto avaliação

Baixo (a) Elevado (a) Ts Teste simples

Baixo (a) Significativo (a) Ts Teste simples

Moderado (a) Nenhum (a) Aav Auto avaliação

Moderado (a) Baixo (a) Aav Auto avaliação

Moderado (a) Moderado (a) Aav Auto avaliação

Moderado (a) Elevado (a) Ts Teste simples

Moderado (a) Significativo (a) Ts Teste simples

Elevado (a) Nenhum (a) Aav Auto avaliação

Elevado (a) Baixo (a) Ts Teste simples

Elevado (a) Moderado (a) Ts Teste simples

Elevado (a) Elevado (a) Tc Teste completo

Elevado (a) Significativo (a) Tc Teste completo

Significativo (a) Nenhum (a) Aav Auto avaliação

Significativo (a) Baixo (a) Ts Teste simples

Significativo (a) Moderado (a) Ts Teste simples

Significativo (a) Elevado (a) Tc Teste completo

Significativo (a) Significativo (a) Tc Teste completo
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4 METODOLOGIA APLICADA 

 
 
A metodologia proposta foi inicialmente aplicada num processo com 24 controles da 

área de atacado da instituição financeira objeto do estudo de caso. A aplicação foi 

feita em agosto/2009 e indicou, com base na avaliação dos especialistas em 

controles internos envolvidos na atividade, que a metodologia atendia às 

necessidades da instituição para avaliação de seus controles internos contábeis. 

 

No entanto, em reunião de avaliação dos resultados obtidos na aplicação inicial, 

foram sugeridas alterações pelos especialistas em controles internos da instituição, 

tendo em vista restrições quanto ao número de analistas disponíveis para participar 

do processo de avaliação e necessidade de tornar o processo mais simples e de 

facilitar sua aplicação, uma vez que a instituição decidiu aplicar a metodologia como 

parte da revisão do processo de avaliação dos controles internos contábeis. 

 

A metodologia proposta sofreu, portanto, adaptações, resultantes da discussão com 

os especialistas em controles internos e gestores do processo de avaliação da 

efetividade dos controles internos contábeis (processo SOX) da instituição financeira 

objeto do estudo de caso. 

 

Entre as restrições, que motivaram as alterações na metodologia proposta, estão: 

 

1) A pequena quantidade de analistas para avaliar cada controle, inviabilizando a 

agregação de várias opiniões; 

2) A preferência por classificação indireta (assertivas) no lugar da classificação 

direta (nenhum, baixo, moderado, elevado, significativo); 

3) A preferência por uma escala de quatro valores no lugar de cinco; 

4) Apresentação do resultado final em quatro quadrantes; 

5) Preferência por considerar todos os critérios de valor equivalente, ou seja, sem 

atribuir peso diferenciado para os critérios de avaliação. 

 

Conforme Yin (2005), quando o controle que o investigador tem sobre os eventos a 

serem estudados é muito reduzido, recomenda-se o estudo de caso. Além disso, 
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essa técnica é também recomendada quando se abordam fenômenos 

contemporâneos no contexto de vida real. As duas situações estão presentes no 

estudo de caso desta dissertação. 

 

Segundo Collis e Hussey (2005), estudos de caso exploratórios são aqueles nos 

quais a pesquisa se desenvolve em áreas nas quais há poucas teorias ou um 

conjunto deficiente de conhecimento. Nesta dissertação buscou-se explorar a 

implantação de um método de classificação de controles contábeis. A necessidade 

de tal classificação é nova e os métodos e teorias disponíveis hoje são empíricos. 

 

Este trabalho consistiu, portanto, em um estudo de caso exploratório desenvolvido 

em duas etapas: 

 

1) Estudo teórico sobre o problema da gestão do controle interno contábil em 

assegurar a efetividade dos controles, com menores custos, por meio de uma 

abordagem baseada em risco, considerando os aspectos subjetivos inerentes a 

esta avaliação; e sobre os métodos de apoio à tomada de decisão, 

considerando o problema de ordenação e de informações subjetivas, 

imprecisas e imperfeitas; 

 

2) Estudo exploratório, no qual se estruturou um processo de tomada de decisão 

multicritério para ordenar os controles internos contábeis de uma instituição 

financeira de grande porte, permitindo-a decidir o tipo de teste e a quantidade 

da amostra a ser aplicada a cada grupo de controle. Esse processo de apoio à 

decisão baseou-se em critérios estabelecidos com base no management 

guidance da SEC e avaliados a partir de uma escala estruturada conforme o 

triangulo fuzzy. 

 

De acordo com Yin, 2001 (apud Valle, 2004), na investigação do estudo de caso 

haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados. O estudo de 

caso, por isso, deve ser baseado em várias fontes de evidência, na convergência 

dos dados e no desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 

coleta e a análise de dados. 
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A coleta de dados baseia-se em fontes primárias e secundárias. A fonte primária é a 

própria empresa participante do estudo; ao posso que as secundárias são outras 

fontes de informação, normalmente públicas. 

 

Os dados primários foram obtidos por meio de formulários preenchidos por 

especialistas em controles internos da instituição financeira pesquisada, que 

avaliaram um conjunto de controles contábeis, segundo os itens preconizados pelo 

management guidance da SEC, proporcionando uma avaliação qualitativa e 

classificação quantitativa, por meio de uma escala fuzzy. 

 

Os dados secundários da pesquisa foram obtidos a partir da análise da legislação e 

da regulamentação da legislação americana, relativa à divulgação das 

demonstrações contábeis das empresas com ações negociadas nas bolsas de 

valores americanas e listadas na SEC; da análise dos Standards de auditoria 

publicados pelo PCAOB; e por trabalhos acadêmicos sobre métodos de apoio à 

tomada de decisão e lógica fuzzy. 

 

 

4.1 PESQUISA 

 

 

A pesquisa teve como finalidade estruturar um método de apoio à decisão, que sirva 

de ferramenta ao gestor de controles internos para decidir o tipo e a quantidade de 

teste a ser aplicada sobre um conjunto de controles internos contábeis. 

 

Para atingir esse objetivo, utilizou-se: 

 

1. O modelo de sete fases da análise de decisão proposto por Gomes (2007); 

2. O Commission Guidance da SEC, para estabelecimento dos critérios, pelos 

quais devem ser avaliados os controles internos contábeis; 

3. O Conceito de Matriz de Risco, pelo qual se confrontam a possibilidade de um 

controle falhar frente à provável severidade dessa falha, se ocorrer; 

4. Uma escala quantitativa, baseada no triangulo fuzzy, para orientar o 

ordenamento dos controles internos contábeis. 
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No trabalho, utilizou-se a metodologia de estudo de caso, bem como pesquisa 

bibliográfica e documental. 

 

Na pesquisa bibliográfica e documental foram levantados os conceitos que dão 

fundamentação teórica e metodológica ao trabalho: 

 

1. Para entendimento dos controles internos contábeis foi estudada a legislação 

americana, e respectiva regulamentação, referente à avaliação dos controles 

internos contábeis e divulgação do resultado dessa avaliação e Relatório 

COSO, que é um guia para a gestão dos controles internos; 

 

2. Para estruturar o processo de ordenação dos controles internos contábeis 

foram estudados os conceitos da Teoria da Decisão; 

 

3. Para quantificar o risco mediando ordenação desses controles, foi estudada a 

Lógica Fuzzy, que forneceu a escala a ser atribuída a cada critério de decisão. 

 
4. Para entender os processos da instituição financeira estudada, foram 

analisados documentos que descrevem seus controles e o processo de gestão 

desses controles. 

 

 

4.2 UNIVERSO, AMOSTRA E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

O Universo da pesquisa foi composto pelo conjunto de aproximadamente 2.400 

controles internos contábeis da instituição financeira estuda, que são avaliados 

anualmente como parte do processo de conformidade à Lei Sarbanes-Oxley. 

 

A Amostra consistiu em 18 respostas ao questionário, fornecidas por 18 

especialistas em controles internos, contemplando 327 controles, 24 

macroprocessos da instituição em 8 áreas diferentes do conglomerado. 

 



93 
 

A amostra foi resultado dos controles já classificados no final de outubro/2009, data 

de corte para fechamento deste relatório de pesquisa. 

 

A Tabela a seguir sintetiza a amostra estudada. 

 

Tabela 11 – Amostra Estudada 

Quantidade de controles 327 

Quantidade de macroprocessos 24 

Quantidade de áreas envolvidas 8 

Quantidade de especialistas 18 

 

 

4.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi instrumentalizada por meio de um aplicativo, no qual foi 

vinculado a cada um dos controles avaliados um questionário constituído de duas 

partes: primeira parte, composta por cinco questões, destinadas a capturar a 

avaliação da severidade do risco associado ao controle; e uma segunda parte, 

composto por sete questões, mais dois critérios avaliados automaticamente, 

destinadas a capturar a avaliação da possibilidade de o controle falhar. 

 

A figura 9 a seguir demonstra como foi feita a coleta de dados por meio de exemplo 

de um controle analisado: 
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Figura 9 – Aplicativo para coleta de dados. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de especialistas da instituição financeira estudada. 
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Os critérios avaliados automaticamente, relativos à freqüência do controle e a 

evidência do funcionamento do controle nos anos anteriores, seguiu os conceitos 

definidos na tabela a seguir: 

 

Tabela 12 – Freqüência e avaliação do funcionamento precedente do controle. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Esse aplicativo foi enviado a um grupo de 18 especialistas em controles internos 

respondentes,  

 

As cinco primeiras questões que buscam aferir a severidade da falha do controle, 

caso ela ocorra, foram aplicadas à conta contábil ou elementos da demonstração 

financeira afetados por aquele controle. Por elementos das demonstrações 

contábeis, entendem-se as demais peças contábeis, tais como: demonstrativos de 

resultado, fluxo de caixa, variação patrimonial e as notas explicativas. 

 

As demais questões (sete respondidas por meio do questionário e uma respondida 

automaticamente a partir da base dados da instituição estudada) procuram capturar 

a avaliação da probabilidade, ou possibilidade, de o controle. Nesse caso, as 

questões são aplicadas diretamente ao controle avaliado. 

 

Vale salientar que o pesquisador é especialista em controles internos, em nível 

gerencial, da instituição pesquisada e teve acesso a pessoas e dados em função de 

sua atividade e cargo. 

  

O tipo do controle (automático ou manual) e a 

freqüência com que ele é operado

Controle manual 

operado diariamente ou 

várias vezes ao dia.

Controle manual 

operado quinzenalmente 

ou mensalmente.

Controle manual 

operado bimestralmente, 

semestralmente ou 

anualmente.

Controle automático.

A evidência do funcionamento do controle nos anos 

anteriores

Foi detectada mais de 

uma exceção no últimos 

ano.

Foi detectada pelo 

menos uma exceção no 

último ano.

Foi detectada pelo 

menos uma execeção 

nos últimos três anos.

Não foram detectadas 

exeções no controle nos 

últimos três anos.
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4.4 TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

O estudo de caso procurou avaliar os controles internos contábeis da instituição por 

meio dos critérios definidos no management guidance da SEC, segundo escala de 

classificação baseada no triângulo fuzzy. 

 

Para cada resposta do questionário foi atribuído um valor entre 0 e 1. No caso da 

severidade, utilizou-se como escala o triângulo fuzzy modificado, com valores de 

pertinência variando entre 0,2 e 0,8. Esse achatamento deveu-se ao fato de os 

especialistas em controle interno terem considerado que há um valor residual e, 

portanto, a eventual falha de um controle não terá valor zero. Por outro lado, não se 

deve atribuir valor de severidade máxima, pois eventuais deficiências serão 

avaliadas à luz de outros fatores, tais como a ausência de mecanismos de controle 

compensatórios, os quais não são considerados neste trabalho. 

 

A figura a seguir demonstra o triângulo fuzzy modificado da escala de severidade. 

 

 

 

 

 

No caso da probabilidade (ou possibilidade) de falha do controle, utilizou-se como 

escala o triângulo fuzzy modificado, com valores de pertinência variando entre 0,25 e 

0,1, ou seja, foi descartado conceito de possibilidade zero. Isto porque, por 

definição, os controles internos contábeis não podem oferecer garantia absoluta de 

que não ocorrerá um erro nas demonstrações contábeis, apenas uma razoável 

certeza. Desta forma, decidiu-se por manter um valor residual. 

 

1 0,2 0,4 0,6 0,8

0

0,2 0,4 0,6 0,8

Figura 10 – Triângulo fuzzy – severidade  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A figura a seguir demonstra o triângulo fuzzy modificado da escala de probabilidade / 

possibilidade. 

 

 

 

 

 

Com base nas respostas é calculado o valor da severidade e da probabilidade. 

Esses valores são plotados num plano cartesiano, no qual o eixo Y representa a 

severidade e o eixo X a probabilidade. Esse plano cartesiano é a matriz de avaliação 

dos controles, a qual é dividida em quatro quadrantes para determinar o esforço de 

teste a ser aplicado a cada controle, conforme o quadrante no qual for classificado.  

 

A matriz é a representação gráfica dos instrumentos que amparam a decisão a ser 

tomada em relação ao tipo de teste e quantidade de amostra a ser aplicada. 

 

 

4.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

A divulgação da pesquisa teve como limitações uma série de dados confidenciais, 

aos quais teve o pesquisador acesso por ser funcionário da instituição, mas que não 

puderam ser considerados e divulgados no estudo devido à política de divulgação de 

informações da instituição. 

 

Os critérios utilizados, embora tenham origem em profundos e continuados debates 

realizados pelas instituições especializadas em auditoria das demonstrações 

contábeis, são baseados na experiência dos profissionais que militam nessa 

especialidade e não esgotam todas as possibilidades, ou seja, outros critérios 

podem ser acrescentados para levar em consideração as especificidades e 

idiossincrasias de cada instituição. 

1 0,25 0,5 0,75 0,1

0

0,25 0,5 0,75 0,1

Figura 11 – Triângulo fuzzy – probabilidade / possibilidade  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O método desenvolvido não pode ser considerado como um elemento único na 

tomada de decisão. Ele é apenas um ponto de partida e um meio de formalizar um 

processo de análise. A decisão deve basear-se nos resultados do processo de 

análise, mas também na experiência e nos conhecimentos específicos dos 

tomadores de decisão, que devem criticar esses resultados e só após uma avaliação 

criteriosa desses resultados tomar suas decisões. 

 

Não obstante as limitações mencionadas, considera-se o método desenvolvido 

apropriado para atingir os objetivos propostos desta pesquisa. 
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5 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

 

5.1 A EMPRESA 

 

 

Para entendermos uma instituição financeira, semelhante àquela na qual foi aplicado 

o estudo de caso, utilizaremos a cadeia de valor de Porter. Esta análise não 

corresponde exatamente à instituição estudada, que foi o Itaú Unibanco, mas tem o 

objetivo de entender as instituições financeiras de forma geral. 

 

Para Porter (1993), as atividades na cadeia de valor podem ser divididas em 

atividades primárias (as que se relacionam com a produção, a comercialização, a 

entrega e assistência ao produto); e em atividades de apoio (as que proporcionam 

os insumos comprados, tecnologia, recursos humanos, ou funções de infra-estrutura 

geral que apóiam as outras atividades). 

 

Ainda segundo Porter (1993), uma empresa é mais do que a soma de suas 

atividades. Sua cadeia de valores é um sistema interdependente, ou uma rede de 

atividades, unidas por ligações, que ocorrem quando a maneira pela qual uma 

atividade é desempenhada afeta o custo ou a eficiência das outras atividades. 

 

No mercado financeiro, as principais atividades primárias são: 

 

Captação, que é constituída pelas operações passivas das instituições financeiras. 

Entre os produtos de captação, podemos citar as Contas Correntes, os Certificados 

de Depósitos Bancários (CDB), Recibos de Depósitos Bancários (RDB), Caderneta 

de Poupança, Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, Letras Imobiliárias, etc.; 

 

Empréstimos, que fazem parte das operações ativas das instituições financeiras. 

Entre as modalidades de empréstimos, podemos citar o Capital de Giro, Hot Money, 

Desconto de Títulos (Notas Promissórias e Duplicatas), Vendor, Compror, Crédito 

Direto ao Consumidor – CDC, Crédito Consignado, Contas Garantidas, Cheque 

Especial, etc.; 
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Financiamentos, que também fazem parte das operações ativas e são operações 

de créditos com propósitos específicos, entre os quais podemos citar: Financiamento 

Imobiliário, Crédito Rural, Financiamento de Veículos, Leasing, etc.; 

 

Operações de Tesouraria, que são formadas por operações ativas e passivas e 

derivativas destinadas a gerir o fluxo de caixa e o risco dos bancos; 

 

Operações de Câmbio, constituídas por operações ativas e passivas destinadas a 

atender às necessidades de remessa e conversão de divisas, resultantes das 

atividades de comércio exterior dos clientes; 

 

Seguro, Previdência e Capitalização. Nessa modalidade se agrupam as operações 

de seguros (vida, residência, veículos, grandes riscos, etc.); previdência (Plano 

Gerador de Benefício Livre – PGBL, Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL, Fundo 

de Aposentadoria Programada Individual – FAPI, etc.); e capitalização (títulos de 

capitalização); 

 

Mercado de Capitais e Gestão de Recursos de Terceiros, nos quais se 

enquadram a gestão de Fundos de Investimentos, Gestão de Fundos de Pensão 

(Previdência Privada Fechada), Carteiras Administradas, Underwriting (subscrição: 

intermediação do lançamento e distribuição de debêntures e títulos mobiliáios). 

 

Entre as atividades secundárias de uma instituição financeira, podemos enumerar: 

 

Tecnologia da Informação – TI. A maior parte dos processos de negócio das 

grandes instituições financeiras é automatizada, tornando-as altamente dependente 

de TI; 

 

Contabilidade e Controladoria. A contabilidade financeira e gerencial das 

instituições financeiras é bastante complexa, exigindo pessoal especializado e 

sistemas computacionais adequados para tratá-las; 

 

Recursos Humanos. A gestão de pessoas é um processo importante que permeia 

toda a organização de uma instituição financeira; 
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Marketing. As instituições financeiras dependem muito de suas imagens perante 

correntistas, poupadores, investidores e tomadores de recursos, por isso possuem 

departamentos de marketing institucional; 

 

Jurídico. As operações das instituições financeiras estão amparadas em contratos e 

relações jurídicas complexas, que demanda a formação de equipes especializadas e 

permanentes; 

 

Infra-estrutura e suporte operacional. As instituições financeiras possuem 

diversos canais de distribuição físicos e virtuais, que estão constituídos com base 

em instalações e equipamentos; além disso, as operações bancárias são 

processadas em grandes estruturas de retaguarda (back-offices); 

 
Figura 12 – Cadeia de Valor de uma Instituição Financeira.

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na cadeia de valor de Porter (1993). 

 

Conforme o pronunciamento IBRACON NPA nr.2 – Procedimentos de Auditoria 

Independente de Instituições Financeiras e Equiparadas, o controle internos 

compreende o conjunto ordenado de métodos e medidas adotados para proteger o 
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patrimônio e verificar a exatidão e o grau de confiança dos dados contábeis da 

entidade. 

 

Mais especificamente, o sistema de controle interno contábil, conforme Cook e 

Winkle (apud Antunes, 1998), determina a maneira pela qual são tratada as 

transações durante o período contábil. Conseqüentemente, se os controles internos 

contábeis funcionam bem, as transações podem ser contabilizadas de modo a 

produzir contas exatas, que embasarão demonstrações contábeis fidedignas. 

 

Depreende-se dessas afirmações que, no caso das instituições financeiras, o 

sistema contábil é responsável por registrar as transações originadas nas atividades 

primárias e também secundárias e demonstrá-las quantitativamente por meio das 

demonstrações contábeis. Por outro lado, cabe aos controles internos contábeis 

garantir a razoabilidade desses saldos e informações. 

 

Essa garantia materializa-se em declaração constante do formulário “Form 20F”, que 

é o documento exigido pela SEC, pelo qual as empresas não-americanas provêm 

informações àquele mercado. 

 

O Itaú Unibanco certifica a qualidade de seus controles internos no item 15 – 

Controles internos e Procedimentos do “Form 20F”, conforme transcrito a seguir: 

 

ITEM 15 CONTROLES E PROCEDIMENTOS 
 
(a) Controles e Procedimentos de Divulgação. 

 
Fizemos uma avaliação, sob a supervisão e com a participação de nossa 
administração, entre eles nosso CEO e nosso Diretor Financeiro, ou CFO, da 
efetividade de nossos “controles e procedimentos de divulgação” (conforme 
definido nas Regras 13a-15(e) e 15d-15(e) da Lei das Bolsas de Valores 
Mobiliários de 1934 (“Securities Exchange Act of 1934”), conforme requerido 
pelo parágrafo (b) das Regras 13a-15 ou 15d-15 da Lei das Bolsas de Valores 
(“Exchange Act”), na data-base 31 de dezembro de 2008. Um sistema de 
controles, por mais bem concebido e operacionalizado que seja, pode 
proporcionar apenas uma segurança razoável, e não absoluta, de que os 
objetivos do sistema de controle serão atingidos. Portanto, nossa administração 
não espera que os controles irão evitar todos os erros e fraudes. 
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Com base na avaliação efetuada, nossos CEO e CFO concluíram que, na data-
base 31 de dezembro de 2008, os controles e procedimentos de divulgação do 
Itaú Unibanco Holding eram efetivos para proporcionar segurança razoável de 
que as informações relevantes, relativas ao Itaú Unibanco Holding e suas 
subsidiárias consolidadas, são registradas, processadas, resumidas e 
apresentadas em relatório nos prazos especificados nas normas e formulários 
da SEC. 
 
(b) Relatório Anual da Administração sobre Controles Internos 
Relacionados às Demonstrações Contábeis 
Nossa administração é responsável pelo estabelecimento e manutenção de 
controles internos adequados, relacionados às demonstrações contábeis, 
conforme definido nas Regras 13a-15(f) e 15d-15(f) da Lei das Bolsas de 
Valores Mobiliários de 1934 (“Securities Exchange Act of 1934”). Nossos 
controles internos foram desenvolvidos para fornecer segurança razoável em 
relação à confiabilidade dos relatórios financeiros e elaboração das 
demonstrações contábeis para fins externos, de acordo com os princípios 
contábeis geralmente aceitos. 
 
Todos os sistemas de controles internos, independentemente de seus níveis de 
sofisticação, têm limitações inerentes. Portanto, mesmo esses sistemas, que 
foram concebidos para serem efetivos, podem ser incapazes de prevenir ou 
detectar distorções. Ademais, as projeções de qualquer avaliação de 
efetividade de períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles 
possam se tornar inadequados devido a mudanças nas condições ou de que o 
grau de conformidade com as políticas ou procedimentos possa decair. 
 
A nossa administração avaliou a efetividade de nossos controles internos 
relacionados às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2008. Nessa 
avaliação, adotou os critérios estabelecidos pela Estrutura Integrada de 
Controle Interno do COSO – Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission. Com base nessa avaliação e critérios, a administração 
concluiu que, para a data-base 31 de dezembro de 2008, os nossos controles 
internos relacionados às demonstrações contábeis são efetivos. 
 
A efetividade dos controles internos relacionados às demonstrações contábeis 
para a data-base 31 de dezembro de 2008 foi auditada pela 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, uma firma de auditoria 
independente, conforme consta no seu parecer, incluído na página F-2 desse 
Formulário 20-F. 

 
(c)  Atestado da Firma de Auditoria Independente 

 
O relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nossa firma 
de auditoria independente, datado de 30 de junho de 2009, sobre a efetividade 
de nossos controles internos relacionados às demonstrações contábeis na 
data-base 31 de dezembro de 2008, consta do “Item 18. Demonstrações 
Contábeis”. 

 



104 
 

(c) Mudanças nos Controles Internos Relacionados às 
Demonstrações Contábeis 
 
Com relação à avaliação exigida pela Lei de Valores Mobiliários de 1934 – 
Regra 13a - 15(d), a administração, incluindo nossos CEO e CFO, concluiu que 
as mudanças ocorridas durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 
não afetaram de maneira relevante e nem tem probabilidade razoável de afetar 
significativamente esses controles. 

 

 

O “Form 20F” proporciona informações estruturadas sobre a atividade das 

companhias que o arquivam na SEC. 

 

No “Form 20F” do Itaú Unibanco data-base 31/12/2008, pode-se ter uma visão geral 

da instituição: 

 
As quatro principais categorias de operações são: 
(i) bancária (incluindo banco de varejo, através do Itaú Unibanco, banco de 

atacado e de investimento, por meio do Banco Itaú BBA S.A., ou Itaú 
BBA, e crédito ao consumidor para clientes não correntistas, através do 
Banco Itaucred Financiamentos S.A., ou Itaucred), 

(ii) cartões de crédito, 
(iii) gestão de ativos e 
(iv) Seguros, planos de previdência privada e planos de capitalização, uma 

espécie de poupança. 
Fornecemos um amplo leque de produtos e serviços financeiros e não 
financeiros a pessoas físicas, pequenas, médias e grandes empresas. 
 
Em 31 de dezembro de 2008, ocupávamos as seguintes posições no setor 
brasileiro de serviços financeiros: 

 o terceiro maior grupo de seguros em termos de prêmios subscritos, 
exceto seguro saúde e Vida Gerador de Benefícios Livres, ou VGBL, de 
acordo com a SUSEP, 

 o maior gestor privado de ativos de fundos de pensão no Brasil, com base 
em ativos sob gestão, de acordo com a ANBID, 

 o maior gestor de ativos de clientes de private bank, de acordo com a 
ANBID, 

 a maior empresa de arrendamento mercantil no Brasil, em termos do valor 
presente das operações de arrendamento, de acordo com a ABEL, e 

 o maior prestador de serviços de valores mobiliários para terceiros, de 
acordo com a ANBID. 

 
Além disso, o nome “Itaú” foi classificado em 2008 como a marca mais valiosa 
na América Latina pela Interbrand, uma empresa de consultoria especializada 
no valor de marcas comerciais no mundo todo. A marca “Itaú” figura também 
entre as 35 marcas de instituições financeiras mais valiosas do mundo, 
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segundo a empresa de consultoria Brand Finance. Também fomos os primeiros 
colocados na pesquisa de 2008 sobre as empresas que mais respeitam os 
clientes no Brasil, na categoria bancos de varejo. O estudo foi realizado pelo 
sexto ano consecutivo pela revista brasileira Consumidor Moderno, juntamente 
com a TNS InterScience. 
 
Também recebemos o Prêmio Qualidade em Bancos, oferecido pela revista 
brasileira Banco Hoje. 

 

O “Form 20F” também proporciona uma visão detalhada das atividades do Itaú 

Unibanco, conforme transcrito a seguir: 

 

Itaú Unibanco Holding 
 
Visão geral 
 
Fornecemos um amplo leque de serviços bancários a uma base diversificada 
de clientes pessoas físicas e jurídicas. Tais serviços são proporcionados de 
maneira integrada pelo Itaú Unibanco, Itaú BBA e Itaucred. 
 
Nossas operações bancárias estão divididas em três segmentos, cada qual 
especializada em um tipo de cliente. São eles: 
 
• Banco de varejo, por meio do Itaú Unibanco, incluindo: 

• Banco de varejo (pessoas físicas e microempresas) 
• Personnalité (pessoas físicas de alta renda) 
• Private bank (pessoas físicas de alto patrimônio líquido) 
• Pequenas empresas (UPJ, ou Unidade de Pessoa Jurídica) 
• Empresas de médio porte 

• Clientes corporativos e banco de investimento, por meio do Itaú BBA 
• Crédito ao consumidor para clientes não correntistas, por meio do Itaucred. 

 
Essas áreas especializadas nos permitem fornecer aos nossos clientes 
produtos e serviços bancários personalizados, que acreditamos que irá trazer 
melhorias em nossa posição competitiva em cada uma dessas áreas. 
 
Itaú Unibanco 
 
Prestamos serviços principalmente nas seguintes áreas: 
 
• Atividades bancárias de varejo 
• Setor público 
• Personnalité 
• Private Bank 
• Pequenas empresas 
• Empresas de médio porte 
• Cartões de crédito 
• Gestão de ativos 
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• Institucional 
• Serviços de títulos e valores mobiliários para terceiros 
• Corretagem 
• Seguros, planos de previdência privada e produtos de capitalização 
 
Atividades Bancárias de Varejo 
 
Nosso negócio principal é o banco de varejo, que atende principalmente 
pessoas físicas e, em menor proporção, microempresas. 
 
A atividade de varejo é uma fonte fundamental de recursos e um significativo 
gerador de receitas financeiras e de tarifas para nós. Por meio de nossa ampla 
rede, prestamos serviços a mais de 10,7 milhões de clientes em 31 de 
dezembro de 2008. As margens dessas operações normalmente são mais 
elevadas do que as dos serviços e operações de crédito para empresas médias 
e grandes. 
 
Classificamos os clientes de varejo nas seguintes categorias: 
 
• Clientes pessoa física (subdivididas de acordo com um sistema de pontuação     
  por relacionamento); 
• Clientes com gestão de conta (com renda anual entre R$ 48.000 e R$  
  84.000); e 
• Microempresas (com faturamento anual inferior a R$ 500.000). 
 
O nosso objetivo no setor de varejo é nos concentrar nos clientes, pois eles são 
usuários potenciais de todos os nossos produtos e serviços bancários.  
 
Lançamos promoções nas quais oferecemos novos produtos e serviços 
específicos para clientes atuais que podem beneficiar-se dessas ofertas. Com 
base no perfil do cliente, determinamos quais estratégias de comercialização e 
de canais de distribuição são provavelmente as mais eficazes. Usamos o 
sistema de varejo como um canal de distribuição abrangente para todos os 
produtos e serviços. Assim, diferentemente de alguns de nossos concorrentes, 
oferecemos cartões de crédito, seguro patrimonial, vida e acidentes, 
financiamento de automóveis, planos de previdência, gestão de ativos e planos 
de capitalização em nossas agências, por meio dos mesmos funcionários que 
prestam serviços aos clientes, para atender às suas necessidades bancárias 
tradicionais. 
 
Os baixos níveis de inflação verificados a partir de meados de 1994 obrigaram 
os bancos brasileiros, o Itaú inclusive, a contar mais com a receita de tarifas e 
menos com o “float”, o lucro líquido auferido pelos bancos proveniente de 
passivos não remunerados e do tempo necessário para a compensação 
interbancária de cheques e outros instrumentos. Nos últimos anos, nossa 
carteira de crédito cresceu de forma estável, devido ao crescimento do produto 
interno bruto, ou PIB, e de taxas de inflação mais baixas. 
 
Cerca de 5% do nosso crédito de varejo para clientes pessoas físicas 
corresponde a cheques especiais de contas correntes, que nos fornecem 
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margem superior a da taxa média de nossa carteira de empréstimos. Também 
concedemos empréstimos pessoais para outros propósitos, entre eles a 
compra de eletrodomésticos, que em geral não são garantidos. Além disso, 
concedemos crédito ao consumidor para a compra de veículos. Geralmente 
exigimos que tais empréstimos sejam garantidos pelo veículo financiado. 
 
Nossos empréstimos pessoais para compras em geral possuem vencimento de 
até 48 meses (20 meses em média), e podem ser contraídos através de nossos 
caixas eletrônicos. Nosso crédito ao consumidor para compra de veículos 
motorizados possui vencimento de 24 a 60 meses. Em 31 de dezembro de 
2008, os empréstimos a pessoas físicas e clientes com gestão de conta 
somavam aproximadamente R$ 79 bilhões ou cerca de 46% do total da carteira 
de empréstimos. 
 
Microempresas 
 
No final de 2005, constituímos 150 unidades na cidade de São Paulo para 
prestar serviços especializados para empresas com receitas anuais inferiores a 
R$ 500.000. Em 2006, ampliamos nossos serviços para mais 80 localidades no 
interior do Estado de São Paulo, seguidas por 94 escritórios no Estado do Rio 
de Janeiro. 
 
Os gerentes destas unidades são treinados para oferecer soluções 
personalizadas e prestar assessoria detalhada sobre todos os produtos e 
serviços para clientes, bem como para micro e pequenas empresas. 
Procuramos nos beneficiar do grande potencial deste segmento, ainda pouco 
explorado, atendendo às necessidades destas empresas e dos seus 
proprietários, principalmente com relação ao gerenciamento de fluxo de caixa e 
linhas de crédito. Em 2007, expandimos este serviço para os Estados de Minas 
Gerais e Paraná, elevando o número total de gerentes para 700 e o de clientes 
atendidos para 220.000. As linhas de crédito aumentaram, em geral, em cerca 
de 45%. 
 
Atualmente temos mais de 820 unidades localizadas em todo o Brasil e 
aproximadamente 1.125 gerentes que atendem 360.000 clientes pequena 
empresa. Em 2009, planejamos ter aproximadamente 1.600 gerentes 
atendendo mais que 470.000 clientes pequena empresa. 
 
Setor Público 
 
Fomos um dos pioneiros entre os bancos privados a operar no setor público. 
Fomos também o banco privado pioneiro ao realizar a primeira operação de 
antecipação de royalties a um governo federal. Nosso setor público possui uma 
estrutura dedicada exclusivamente aos órgãos públicos das esferas federal, 
estadual e municipal dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Para 
atender este segmento, atuamos por meio de plataformas distintas das 
agências bancárias de varejo, com equipes de gerentes exclusivos e 
especialmente capacitados para fornecer soluções personalizadas referentes a 
recolhimento de impostos, serviços de câmbio, administração de recursos de 
órgãos públicos, pagamento de fornecedores, dos salários de funcionários 
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públicos e aposentadoria. Como resultado da utilização dessas plataformas, 
temos quantidades significativas de negócios neste segmento, principalmente 
naqueles estados em que adquirimos instituições financeiras privatizadas, que 
anteriormente eram estatais. 
 
Em 2008, nosso segmento que atende o setor público realizou um estudo 
detalhado sobre os negócios de nossos clientes, focado nas áreas de licitação, 
orçamento e na lei de responsabilidade fiscal, entre outras. 
 
Como resultado desse estudo, implementamos iniciativas que fortaleceram 
nossa estratégia de crescimento sustentável, com base na geração e 
manutenção da fidelidade do cliente, oferecendo uma linha completa de 
produtos financeiros e serviços para clientes do setor público, com a 
conveniência de nossa rede de serviços. 

 

Itaú Personnalité 
 
Fomos um dos pioneiros no setor bancário brasileiro a proporcionar um 
tratamento personalizado para pessoas físicas de alta renda (pessoas físicas 
que ganham mais do que R$ 5.000 por mês e que têm investimentos 
superiores a R$ 50.000). Desde 1996, o Itaú Personnalité, ou Personnalité, é a 
nossa divisão que oferece serviços especializados para atender às complexas 
demandas desses clientes. 
 
O diferencial do Personnalité consiste em oferecer (1) os serviços de 
consultoria pelos seus gerentes, que conhecem as necessidades específicas 
desses clientes; e (2) a grande carteira de produtos e serviços exclusivos 
disponibilizados em uma rede dedicada localizada nas principais cidades 
brasileiras, formada por agências exclusivas e sofisticadas. Os clientes 
Personnalité também podem utilizar a rede de agências e os caixas eletrônicos 
do Itaú Unibanco em todo o país. 
 
Desde a sua criação em 1996, o Personnalité vem expandindo a sua 
participação de mercado no segmento de alta renda. Em 2006, com a 
aquisição das operações do BankBoston no Brasil, o Personnalité consolidou a 
liderança no mercado de pessoas físicas de alta renda. 
 
Por meio de uma rede exclusiva de 165 agências, a base de clientes do 
Personnalité chegou a 483.100 em 31 dezembro de 2008, representando R$ 
68,1 bilhões de ativos administrados, depósitos e outros. 
 
Private Bank 
 
O Itaú Unibanco Private Bank é o principal banco brasileiro no setor 
internacional de private bank, prestando serviços de consultoria financeira a 
cerca de 16.200 clientes latino-americanos. Seus 491 funcionários dedicam-se 
a oferecer serviços de consultoria financeira a clientes com pelo menos US$ 
250.000 de ativos disponíveis para investimento. Além disso, os clientes têm à 
sua disposição um leque completo de produtos e serviços bancários 
tradicionais. 
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Os serviços de consultoria financeira são prestados por equipes experientes de 
gerentes de conta de private bank, com o apoio de especialistas em 
administração de patrimônio, que recomendam as soluções mais apropriadas 
ao perfil de risco de cada cliente. Os produtos do mercado local incluem 
depósitos a prazo, fundos mútuos, produtos de tesouraria e corretagem. 
Atendemos às necessidades de nossos clientes referentes a serviço de private 
bank no exterior por meio de duas instituições independentes, cujas operações 
são voltadas exclusivamente para a divisão internacional de private banking e 
controladas pelo Banco Itaú Europa S.A., ou Banco Itaú Europa: o Banco Itaú 
Europa Luxembourg S.A. e o Banco Itaú Europa International, localizado em 
Miami. O Banco Itaú Europa International tem clientes na Argentina, Brasil, 
Chile, México, Uruguai, Venezuela e alguns outros países. 
 
Administramos carteiras de pessoas físicas em uma base arbitrária, conforme 
as diretrizes acordadas com cada cliente. As carteiras podem incluir fundos 
mútuos administrados por outras instituições financeiras em uma estrutura 
totalmente aberta. As tarifas cobradas de clientes de private banking são, na 
maioria dos casos, baseadas na gestão de ativos. 
 
Em 31 de dezembro de 2008, nossa atividade de private banking no Brasil e no 
exterior registrava ativos administrados no montante equivalente a US$ 25,5 
bilhões, incluindo US$ 4,7 bilhões registrados pelo Banco Itaú Europa 
Luxembourg e US$ 3,84 bilhões registrados pelo Banco Itaú Europa 
International, Miami, e US$ 0,7 bilhão no Banco Itaú Uruguay S.A., ou Banco 
Itaú Uruguay. 
 
A revista Euromoney mencionou, em 2009, o Itaú Private Bank, pela segunda 
vez nos últimos três anos como o melhor private bank em oferta de serviços e 
produtos para clientes brasileiros. 
 
Além disso, em 2008, a renomada revista Private Banker International 
reconheceu o Itaú Unibanco Private Bank como o banco privado em destaque 
nas Américas. 
 
Pequenas empresas 
 
Nosso relacionamento com pequenas empresas conta com uma estrutura 
específica desde 2001. 
 
Possuímos 244 unidades localizadas em todo o país e quase 1.300 gerentes 
que trabalham para mais de 160.000 empresas com receitas anuais que variam 
de R$ 540.000 a R$ 6 milhões. Em 2009, planejamos ter cerca de 1.800 
gerentes trabalhando para mais de 206.000 pequenas empresas. 
 
Todos os nossos gerentes são certificados pela ANBID e recebem treinamento 
o ano todo para aprimorar os seus conhecimentos, permitindo-lhes oferecer as 
melhores soluções para o perfil de cada cliente. 
 
Nossos clientes contam com nossa capacidade de oferecer produtos, prazos e, 
especialmente, taxas adequadas às suas necessidades. 
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A partir de 2006, todas as contas abertas para novos clientes passaram por um 
rigoroso procedimento de análise. Em 2007, para reforçar nossa eficiência 
nesse segmento, revisamos nossa política para aumentar a aprovação de 
crédito e reintegração de garantia. 
 
Os empréstimos para micro e pequenas empresas em 31 de dezembro de 
2008 totalizaram R$ 6,1 bilhões. 
 
Empresas de médio porte 
 
Mantemos relacionamento com cerca de 61.000 clientes empresariais de 
médio porte, que representam uma ampla gama de empresas brasileiras 
localizada em mais de 100 cidades. Nossos clientes de médio porte são, em 
geral, empresas com faturamento anual superior a R$ 6 milhões. Oferecemos 
às empresas de médio porte serviços de cobrança e de pagamentos 
eletrônicos. Estamos capacitados a prestar tais serviços com um alto nível de 
eficiência em praticamente qualquer tipo de pagamento, inclusive por meio da 
Internet. Cobramos tarifas de cobrança e tarifas para efetuar pagamentos - tais 
como folha de pagamento – em nome de nossos clientes. 
 
Oferecemos um leque completo de produtos e serviços financeiros aos clientes 
de médio porte, incluindo depósitos, opções de investimento, seguros, planos 
de previdência privada e produtos de crédito. Os produtos de crédito abrangem 
empréstimos de capital para investimentos, empréstimos de capital de giro, 
financiamentos de estoques, financiamentos comerciais, serviços de câmbio, 
serviços de arrendamento mercantil de equipamentos, cartas de crédito e 
garantias. Executamos também transações financeiras em nome desses 
clientes, como transações interbancárias, operações no mercado aberto e de 
futuros, swaps, hedges e transações de arbitragem. Contamos com mais de 
880 gerentes especializados ao segmento de empresas de médio porte e 
pretendemos contratar mais 150. Esses gerentes trabalham em cerca de 157 
escritórios especializados, localizados nas principais agências. Além disso, 
planejamos abrir cerca de 15 agências em 2009. 
 
De acordo com as práticas normais de empréstimos no Brasil, nossa carteira 
de empréstimos é predominantemente de curto prazo. Nossas margens nos 
empréstimos a empresas de médio porte costumam ser mais elevadas do que 
aquelas que cobramos em empréstimos para grandes empresas. Os 
empréstimos a empresas de médio porte totalizaram cerca de R$ 22,2 bilhões 
em 31 de dezembro de 2008. 
 
Cartões de crédito 
 
Nossos principais desafios no segmento de cartão de crédito é ampliar a base 
de clientes e aumentar a rentabilidade da carteira. A divisão de cartão de 
crédito concentra-se no desenvolvimento de novos produtos, aprimoramento 
das parceiras, venda cruzada de produtos financeiros e realização de vendas 
através de canais alternativos. 
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A Orbitall Serviços e Processamento de Informações Comerciais S.A., ou 
Orbitall, uma empresa de processamento de dados, se estabeleceu como um 
prestador de serviços atraente para bancos e redes de varejo. Mais de 29 
milhões de cartões foram processados em 2008. 
 
Em 31 de dezembro de 2008, nossa carteira tinha 17,9 milhões de cartões e o 
volume de transações totalizou R$ 49,9 bilhões. Mantivemos a liderança com 
23,2% de participação no mercado, em termos de volume de transações, de 
acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 
Serviços, ou ABECS. 
 
Gestão de ativos 
 
Em 31 de dezembro de 2008, tínhamos um total de ativos líquidos em 
administração de R$ 154.9 bilhões em nome de aproximadamente 1,4 milhão 
de clientes. Também fornecemos serviços de administração de carteiras para 
fundos de pensão, empresas, clientes de private banking e investidores 
estrangeiros. 
 
Segundo a ANBID, em 31 de dezembro de 2008 nossa organização era o 
maior administrador de ativos de clientes de private banking e o maior gestor 
privado de ativos de fundo de pensão no Brasil, com base nos ativos 
administrados. Em 31 de dezembro de 2008, tínhamos R$ 105,6 bilhões de 
ativos líquidos em carteiras administradas para fundos de pensão, empresas e 
clientes de private banking. 
 
Oferecemos e administramos 862 fundos mútuos que são sobretudo fundos de 
renda fixa e curto prazo/DI. Para pessoas físicas, oferecemos 60 fundos aos 
nossos clientes de varejo e 46 aos clientes do Itaú Personnalité. Os clientes de 
private banking podem investir em mais de 500 fundos, inclusive aqueles 
oferecidos por outras instituições. Nossa área executiva de mercado de capitais 
oferece fundos mútuos personalizados para os clientes institucionais, 
corporativos e de private banking. 
 
Em dezembro de 2008, a Fitch Ratings, uma das maiores agências 
internacionais de classificação (rating)¸ no Brasil, manteve para o segmento de 
gestão de ativos de nossa instituição a classificação AM1 (bra) (a maior 
classificação atribuída a um gestor de ativos). Nossa organização figura na 
mais alta categoria de classificação desde julho de 2003. 
 
Institucional 
 
No final de 2008, o fundo mútuo Itaú Excelência Social, ou FIES, contemplou 
25 organizações não governamentais voltadas ao desenvolvimento de projetos 
educacionais. Cada organização recebeu uma quantia entre US$ 62.200 e US$ 
107.300. Desde seu lançamento em 2004, o FIES destinou mais de US$ 4,75 
milhões para 58 programas sociais. 
 
O FIES foi lançado com o objetivo de oferecer uma alternativa de investimento 
em um fundo mútuo que cumprissem objetivos sociais e éticos. A ética é um 
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elemento essencial na seleção de empresas da carteira, seguindo princípios da 
responsabilidade social: governança corporativa, práticas sociais e proteção 
ambiental. 
 
Além disso, 50% da taxa de administração do fundo são direcionados a 
projetos sociais voltados para educação infantil, ambiental e dos funcionários, 
selecionados pelo conselho consultivo do fundo. Os números do setor de 
dezembro de 2008 demonstram que o FIES é um dos líderes na sua categoria 
no Brasil, com participação de 32,8%. O FIES oferece aos investidores a 
combinação ideal de retornos notáveis com compromisso social. 
 
Serviços de títulos e valores mobiliários para terceiros 
 
Prestamos serviços de títulos e valores mobiliários para terceiros nos mercados 
de capital brasileiros, atuando como custodiantes, agentes de transferência e 
detentores registrados. Em 2008, nossa organização foi classificada como a 
maior prestadora de serviços de títulos e valores mobiliários para terceiros pela 
ANBID. 
 
O valor de mercado de títulos e valores mobiliários sob nossos serviços em 31 
de dezembro de 2008 era de aproximadamente R$ 1,5 trilhão. Naquela mesma 
data, atuamos como agente de transferência para 236 empresas brasileiras. 
Entre as empresas listadas na BOVESPA, temos 60% de participação no 
mercado como agente de transferência. Também atuamos como detentor 
registrado de debêntures de 124 contratos. 
 
Nosso amplo leque de produtos abrange custódia local e internacional. Os 
produtos compreendem a atuação como agentes de transferência, prestação 
de serviços relativos a debêntures e notas promissórias, serviços de custódia e 
controle de fundos mútuos, fundos de pensão e carteiras, serviços de agente 
fiduciário, serviços relativos a investidores não residentes no país e serviços de 
custódia de programas de recibos depositários. 
 
O sistema de processamento e a equipe especializada de 611 funcionários 
gerenciam mais de 10.920 carteiras de fundos mútuos, investidores 
institucionais e carteiras privadas, bem como cerca de 7 milhões de contas de 
investidores em fundos mútuos e empresas, como agente de transferência. 
 
Corretagem 
 
A Itaú Corretora de Valores S.A., ou Itaú Corretora, presta serviços de 
corretagem desde 1965, atuando na BOVESPA e na Bolsa de Mercadorias e 
Futuros, ou BM&F. 
 
A Itaú Corretora posicionou-se como “especialista brasileira” em pesquisa de 
alta qualidade, que oferece aos clientes uma grande variedade de produtos 
financeiros e apresenta grande capacidade de distribuição, cobrindo desde 
clientes de varejo até investidores institucionais nacionais e estrangeiros. 
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Prestamos serviços de corretagem a clientes internacionais através da Itaú 
Securities Inc., nossa corretora em Nova York, bem como através da agência 
de Londres do Banco Itaú Europa, da corretora em Hong Kong, Itaú Ásia 
Securities Limited e da corretora em Dubai, Itaú Middle East Securities. 
 
Os destaques da Itaú Corretora em 2008 são: 
• Primeiro lugar na classificação da ANBID para a distribuição de produtos   
  nacionais de renda fixa nos mercados de capitais brasileiros, com um volume  
  total de R$ 9,5 bilhões e participação de mercado de 29,3%; 
• Participação na distribuição de 6 ofertas públicas coordenadas pelo Itaú BBA.   
  O grupo ficou em primeiro lugar na classificação da ANBID para a distribuição  
  de ações nos mercados de capitais brasileiros, com 25% de participação de  
  mercado; 
• Terceiro lugar no “The 2008 All-Brazil Research Team” em investidores   
  institucionais; 
• Quarto lugar entre as corretoras de pesquisa em termos de volume de  
  negociação na BOVESPA; e 
• Terceiro lugar entre as corretoras controladas pelos grandes bancos  
  comerciais no Brasil em termos de volume de negociação no 2008 na BM&F. 
 
Seguros, planos de previdência privada e produtos de capitalização  
 
Seguros 
 
Em 31 de dezembro de 2008, éramos o terceiro maior grupo de seguros do 
Brasil em termos de prêmios subscritos, exceto seguro saúde e VGBL, de 
acordo com a SUSEP. Em 31 de dezembro de 2008, os prêmios subscritos por 
nossa instituição totalizaram aproximadamente R$ 3,4 bilhões. Realizamos 
também operações de seguros através da participação de 14% na Allianz 
Seguros S.A., uma companhia de seguros gerais. 
 
Os principais ramos de seguros que oferecemos são vida, automóvel, 
residência e patrimonial para pequenas e médias empresas. Seguro de vida 
representou 32,2% dos prêmios ganhos pela Itaú Seguros S.A. e Itaú Vida e 
Previdência S.A. e, automóvel, residência e patrimonial para pequenas e 
médias empresas representaram 31,8%, 5,5% e 4,9%, respectivamente pela 
Itaú Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2008. 
 
Além disso, oferecemos apólices personalizadas para grandes empresas que 
são comercializadas pela Itaú-XL Seguros Corporativos S.A. Temos ainda uma 
pequena carteira de apólices de seguro saúde. 
 
Vida 
 
Segundo a SUSEP, somos o terceiro maior grupo de seguros nesse ramo, 
sendo que respondemos por R$ 1,08 milhão de prêmios subscritos em 31 de 
dezembro de 2008, o que representa 9% de participação no mercado. 
 
Comercializamos quase todas as apólices deste ramo através de nossas 
operações bancárias, representando 71,4% do total de prêmios em 31 de 
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dezembro de 2008. Comercializamos também seguro de vida em grupo para 
empresas comerciais e industriais através de corretores locais independentes, 
que corresponderam a 17,7% do total de prêmios em 31 de dezembro de 2008. 
Para incrementar nossas atividades nesse ramo, buscamos aprimorar a gestão 
de relações com o cliente para reduzir o número de cancelamento de apólices. 
 
Também procuramos desenvolver produtos específicos ao perfil de cliente, que 
pode ser um correntista Itaú, ou um cliente que contatamos através de 
telemarketing, Internet, caixas eletrônicos ou terminais de caixa. Além disso, 
focamos no seguro de empréstimo para garantir operações de empréstimo 
para produtos de consumo, como veículos e outras operações de crédito. 
 
Patrimonial: Residencial e Automóveis 
 
Somos líderes do ramo residencial no segmento patrimonial, com 19% de 
participação no mercado e prêmios subscritos de R$ 177 milhões em 31 de 
dezembro de 2008. Comercializamos apólices principalmente através de 
nossas operações bancárias, que corresponderam a 85,4% do total de prêmios 
em 31 de dezembro de 2008 e através de corretores locais independentes, que 
corresponderam a 12% do total de prêmios em 31 de dezembro de 2008. 
 
Em 31 de dezembro de 2008, tínhamos 6,3% de participação no mercado no 
ramo de seguro de automóveis com prêmios subscritos de R$ 964 milhões. 
Comercializamos apólices principalmente através de corretores locais 
independentes, representando 93,7% do total de prêmios em 31 de dezembro 
de 2008. Para incrementar nossa participação de mercado nesse segmento, 
procuramos reforçar nosso relacionamento com os corretores locais 
independentes, que são o canal de distribuição mais importante neste ramo, 
compartilhando com eles estratégias para vender apólices de automóveis para 
nossos clientes. O aumento na participação no mercado também contribuirá 
para obtenção de ganhos de escala e redução de custos operacionais. 
 
 
 
Grandes Riscos 
 
Em setembro de 2006, nós e a XL Capital Ltd., uma das maiores seguradoras 
do mundo no segmento de grandes riscos, criamos uma nova companhia 
seguradora, a Itaú XL Seguros Corporativos S.A., ou Itaú XL, que se dedica 
aos negócios de grandes riscos de seguros comerciais e industriais no Brasil.  
 
Nossa intenção é aumentar nossa participação no mercado no segmento de 
grandes riscos por meio de corretores locais independentes e firmas corretoras 
multinacionais. 
 
Contratamos resseguros para a parcela dos riscos que subscrevemos 
particularmente de grandes propriedades, acidentes marítimos e riscos que 
excedam os limites de retenção escolhidos previstos na regulamentação. Os 
riscos que ultrapassam os limites de retenção devem ser atribuídos ao 
Resseguro local/admitido/possível, de acordo com a Lei Complementar nº. 126 
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publicada em 15 de janeiro de 2007 e com a Regulamentação SUSEP 
publicada em 17 de dezembro de 2007. 
 
Planos de previdência privada 
 
Em 2008, os saldos das reservas de planos de previdência privada PGBL e 
VGBL e as provisões para benefícios a conceder totalizaram R$ 25,5 bilhões, 
22% a mais do que em 2007. Esses montantes incluem o VGBL que, para fins 
regulatórios, é considerado seguro de vida, embora o seu teor seja de plano de 
previdência privada que proporciona benefícios na forma de remuneração. 
 
Em 2008, nossas reservas em planos corporativos aumentaram 49,5%, de 
acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, ou 
FENAPREVI. Nossos ativos nesses planos totalizaram R$ 3 bilhões em 
dezembro de 2008. 
 
Em 31 de dezembro de 2008, fomos considerados o segundo maior gestor de 
planos de previdência privada no Brasil em termos de total de ativos, segundo 
a FENAPREVI. Em 31 de dezembro de 2008, registramos R$ 25,5 bilhões em 
ativos relacionados aos passivos de previdência privada (incluindo VGBL), uma 
elevação de 22,7% em comparação a 2007. Nosso foco é a gestão de planos 
abertos de previdência privada, que estão sendo discutidas na reforma dos 
planos de previdência social e apresentam forte crescimento. 
 
Produtos de Capitalização 
 
Os produtos de capitalização são uma espécie de conta de poupança pelas 
quais o cliente deposita uma quantia fixa, devolvida ao término de um prazo 
previamente acordado, acrescida dos juros auferidos. Em troca, o cliente 
participa de um sorteio periódico, concorrendo a significativos prêmios em 
dinheiro. Em 31 de dezembro de 2008, contávamos com cerca de 6,1 milhões 
de planos de capitalização em aberto, com ativos de R$ 1,2 bilhão. Esses 
produtos são distribuídos através de nossa rede de agências de varejo, 
agências Itaú Personnalité e canais eletrônicos, como a Internet e os caixas 
eletrônicos. Vendemos esses produtos através de nossa controlada Cia. Itaú de 
Capitalização. Em 2008, o total de vendas de planos de capitalização foi de 
aproximadamente R$ 1 bilhão. Nesse período, desenvolvemos também outros 
produtos voltados a clientes de menor renda. Distribuímos mais de R$ 22,3 
milhões de prêmios em dinheiro a 1.235 clientes no decorrer de 2008. 
 
Itaú BBA 
 
O Itaú BBA é responsável por nossas operações bancárias do segmento 
corporativo e do banco de investimento. O Itaú BBA oferece uma carteira 
completa de produtos e serviços para os 2.000 maiores grupos econômicos do 
Brasil através de uma equipe de profissionais altamente qualificados. 
 
As atividades do Itaú BBA variam de transações típicas de um banco comercial 
a transações em mercado de capitais e consultoria em fusões e aquisições.  
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Essas atividades são completamente integradas, o que permite atingir um 
desempenho voltado aos melhores interesses de seus clientes, 
independentemente dos produtos e serviços oferecidos. 
 
Durante 2008, o Itaú BBA manteve crescimento estável com clientes 
corporativos, de tesouraria, internacional e de banco de investimento. 
 
Banco de Investimento 
 
Em 2008, o Itaú BBA participou de transações de debêntures e notas 
promissórias que totalizaram R$ 15,1 bilhões, mais R$ 2 bilhões em FIDCs. De 
acordo com o ranking da ANBID, o Itaú BBA ficou em primeiro lugar em 
originação de renda fixa e em FIDCs em 2008, com participação de mercado 
de 46% e 42%, respectivamente. 
 
Como líder e bookrunner em ofertas públicas iniciais e subsequentes, o valor 
operado pelo Itaú BBA totalizou R$ 31,8 bilhões. O Itaú BBA ficou em primeiro 
lugar de acordo com ranking da ANBID e Thomson, com 25% de participação 
no mercado. 
 
Em julho de 2008, o Itaú BBA foi considerado o Melhor Banco de Investimento 
no Brasil pela revista Global Finance, uma publicação norte-americana que 
cobre as instituições financeiras ao redor do mundo. 
 
Acreditamos que as principais oportunidades nos mercados de capitais em 
2009 serão as fusões e aquisições. No segundo semestre, esperamos que 
mais empresas optem por abrir seus capitais, embora este número deva ficar 
aquém das 76 ofertas públicas iniciais realizadas em 2007, que foi um ano 
atípico. 
 
Clientes Corporativos 
 
A carteira de crédito e coobrigações cresceu R$ 20 bilhões, representando um 
crescimento de 52% em 2008 sobre 2007. 
 
O Itaú BBA conta com uma equipe de profissionais no mercado de derivativos 
especializados em comercializar notas estruturadas e instrumentos baseados 
em derivativos, que podem ser vinculados a qualquer tipo de ativo financeiro. 
Esses produtos permitem que os investidores tenham os benefícios e os riscos 
de um ativo em particular, sem ter que comprá-lo no mercado externo. Esses 
produtos incluem swaps de taxa de juros, que permitem a troca de um tipo de 
taxa de juros por outra, tal como a troca de uma taxa prefixada por outra pós-
fixada. Um swap de moedas permite a indexação de uma moeda à outra que 
possa ser mais atraente, permitindo operações de hedge de taxa de câmbio. O 
último produto, o swap de taxa de câmbio, embora seja uma ferramenta 
eficiente para proteger uma empresa, gerou perdas para um grupo de nossos 
clientes comerciais que se confrontou com o fortalecimento repentino e 
considerável do dólar dos EUA em relação ao real no último trimestre de 2008.  
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Apesar das perdas, essas empresas se ajustaram à situação com a ajuda dos 
profissionais do banco. Esta experiência serviu para aumentar o nível de 
transparência de informações sobre derivativos exóticos. Ao comprar este 
produto, os clientes devem assinar um documento que demonstre que estão 
cientes dos riscos inerentes, e nos informar se tiveram este mesmo produto em 
qualquer outro banco. 
 
Área Internacional 
 
O Itaú BBA concentra-se nos seguintes produtos e iniciativas na área 
internacional: (1) as transações de câmbio pronto (onde a aquisição ou venda 
de moedas estrangeiras por reais é efetuada em até dois dias úteis), que 
excederam o volume de US$ 120 bilhões em 2008, um aumento de 40% em 
relação a 2007; e (2) estruturação de financiamento bilateral ou sindicalizado 
de longo prazo com outras instituições. Além disso, em 2008 o Itaú BBA 
continuou a oferecer várias linhas de crédito para comércio exterior, com um 
total de aproximadamente US$ 4,6 bilhões em linhas sacadas de bancos 
correspondentes no final do exercício de 2008. 
 
Por meio do Banco Itaú Argentina S.A., ou Banco Itaú Argentina, e do Banco 
Itaú Chile S.A., ou Banco Itaú Chile, o Itaú BBA consolidou a expansão, 
fortalecendo as atividades voltadas ao segmento corporativo na Argentina e no 
Chile, respectivamente, e no mercado europeu dentro da estrutura do Banco 
Itaú Europa. 
 
A oferta de uma carteira completa de produtos e serviços e de soluções 
personalizadas para clientes colocou o Itaú BBA em uma posição importante 
no segmento de banco de investimento e clientes pessoa jurídica em 2008. 
Além disso, o volume de valores a receber e pagamentos relacionados aos 
serviços de gestão de caixa do Itaú BBA cresceu 26% em 2008 em relação a 
2007. 
 
Por fim, o Itaú BBA atuou no repasse de recursos provenientes do BNDES para 
o financiamento de grandes projetos, visando ao fortalecimento da infra-
estrutura nacional e ao incremento da capacidade produtiva de diversos 
setores industriais. Em termos consolidados, o total de empréstimos 
concedidos por repasses do BNDES representou mais de R$ 3,4 bilhões para 
diversos projetos e financiamentos em 2008, o que corresponde a um aumento 
de 56% em 2008 sobre 2007. 
 
O financiamento repassado a grandes projetos está em conformidade com as 
diretrizes estabelecidas pelos Princípios do Equador, um conjunto de políticas 
sócio-ambientais que o Itaú Unibanco e o Itaú BBA adotaram em 2004. Esse 
conjunto de políticas foi lançado no final de 2007 e é usado nos processos de 
concessão de crédito a clientes do segmento corporativo quando a transação 
for igual ou maior que R$ 5 milhões. 
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Operações Internacionais 
 
Banco Itaú Argentina 
Em 31 de dezembro de 2008, o Banco Itaú Argentina possuía 81 agências, 
duas das quais foram recentemente abertas nas cidades de Néuquen e Salta. 
As outras agências estão localizadas na capital e nas províncias de Buenos 
Aires, Santa Fé, Mendonza, Córdoba e Tucumán. Em 2008 também 
inauguramos 19 novas plataformas de nosso segmento corporativo. Nesse 
mesmo ano, a base de clientes do Banco Itaú Argentina cresceu 17%, 
atingindo um total de 236 mil clientes pessoas físicas e 5,8 mil clientes 
corporativos. 
 
Em 31 de dezembro de 2008, o total de ativos do Banco Itaú Argentina atingiu 
R$ 2,5 bilhões, um crescimento de 30% em relação a 2007. A carteira de 
crédito cresceu 25%, totalizando R$1,5 bilhão em 2008. 
 
O total de depósitos atingiu R$ 1,9 bilhão, um crescimento de 22% em relação 
a 2007. O lucro líquido do Banco Itaú Argentina foi de R$ 21 milhões em 2008. 
 
Itaú Chile 
 
Em 2008 o Itaú Chile abriu sete novas agências, totalizando 67 agências no 
país. Também abrimos o Itaú Chile Compañia de Seguros de Vida. 
 
O ano de 2008 foi marcado pelo crescimento do banco e concentrou-se na 
qualidade do serviço ao cliente, tendo como alvo principal o segmento de 
clientes de classe alta, no qual o Itaú Chile teve um crescimento de 16% em 
sua participação no mercado. A base de clientes pessoas físicas do Itaú Chile 
teve crescimento de 11%, atingindo o total de 81mil clientes pessoas físicas em 
2008. O número de clientes corporativos teve uma redução de 5%, atingindo o 
total de 3,5 mil clientes corporativos, o que posicionou o banco como quarto 
entre os bancos privados, em termos de contas-correntes. 
 
Em 31 de dezembro de 2008, o total de ativos do Itaú Chile foi de R$ 11,9 
bilhões, um crescimento de 45% em relação a 2007. Este crescimento foi 
conseqüência do crescimento nas carteiras de câmbio, arrendamento mercantil 
e empréstimos hipotecários. A carteira de crédito cresceu 32%, totalizando 
R$8,4 bilhões em 2008. O total de depósitos foi de R$ 7,7 bilhões, um 
crescimento de 48% em relação a 2007. 
 
Adicionalmente, em 2008 o Banco Itaú Chile emitiu, com sucesso, US$ 64 
bilhões em títulos de dívidas subordinadas e aumentou seu capital em US$ 47 
milhões. 
 
Em 31 de dezembro de 2008, o lucro total do Itaú Chile foi de R$ 140 milhões, 
como resultado do aumento das receitas resultantes da carteira de crédito e 
variações cambiais, parcialmente compensadas pelo aumento nas provisões 
para perdas com crédito e despesas administrativas. 
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Itaú Uruguay 
 
Em 2008, o Itaú Uruguay adquiriu a totalidade do capital social da Unión 
Capital AFAP, uma empresa uruguaia de previdência privada, com uma 
carteira de 175 mil clientes. 
 
Em 31 de dezembro de 2008, o total de ativos do Banco Itaú Uruguay foi de R$ 
3,3 bilhões, um crescimento de 64% em relação a 2007. Nessa mesma data, a 
carteira de crédito do Itaú Uruguay chegou a R$ 1,6 bilhão, um crescimento de 
47% em relação a 2007. A base de clientes do banco é composta de 107 mil 
clientes, sendo que a maior parte constituída por pessoas do segmento de alta 
renda e 8 mil de clientes corporativos. O Banco Itaú Uruguay possui 17 
agências, incluindo a agência inaugurada na cidade de Salto em 2008, e possui 
forte presença nos segmentos agrícola e de agronegócio. 
 
A OCA S.A. e a OCA Casa Financiera S.A., ou OCA, emissora de cartões de 
crédito, atingiu o número de 335 mil clientes em 2008, um crescimento de 6% 
em relação a 2007, considerando a posição em 31 de dezembro de 2008. Os 
ativos da OCA atingiram R$ 434 milhões, um crescimento de 50% em 
comparação a 2007. A carteira de crédito da OCA cresceu 36%, totalizando R$ 
267 milhões em 2008. A OCA possui uma posição de destaque no mercado 
uruguaio de cartões de crédito, como o cartão mais utilizado e lembrado no 
país, com mais de 90% em termos de satisfação dos clientes, segundo a 
pesquisa da Gonzáles, Raga & Associados em 2008. Em 31 de dezembro de 
2008, a OCA registrou lucro líquido de R$ 39 milhões, um crescimento de 
219% em relação a 2007. 
 
Em 31 de dezembro de 2008, o Itaú Uruguay registrou lucro líquido de R$ 82 
milhões, um crescimento de 70% em relação a 2007. Este crescimento é 
resultado dos ganhos obtidos com a variação cambial, aumento nas receitas de 
operações com cartões de crédito e da aquisição da Unión Capital AFAP pelo 
Banco Itaú Uruguay. 
 
Itaú Europa 
 
O Banco Itaú Europa, com sede em Lisboa, agências em Londres e Madeira e 
subsidiárias nas Ilhas Cayman, Luxemburgo, Miami e Nassau, registrou um 
total de ativos consolidados de R$ 24 bilhões em 2008, representando um 
crescimento de 105,2% relação a 2007. 
 
Deve-se destacar que, na composição dos ativos, os empréstimos 
corporativos, que atingiram R$ 7,9 bilhões, abrangeram principalmente 
empréstimos estruturados, a maioria associados ao financiamento das 
exportações brasileiras. Nesse contexto, o Banco Itaú Europa tem operado em 
conjunto com a dinâmica da estrutura de segmentação do mercado do grupo 
Itaú Unibanco Holding, ampliando sua base de clientes corporativos e de 
médias empresas, oferecendo produtos estruturados no mercado de capitais, e 
apoiando os investimentos das empresas européias na América Latina. 
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O Banco Itaú Europa registrou lucro líquido consolidado de R$ 26 milhões em 
2008. A receita operacional líquida ilustrou a contribuição estável da margem 
financeira e do alto desempenho das áreas de mercado de capitais, tesouraria 
e private banking. 
 
O status de grau de investimento do Banco (Baa1 pela Moody’s e BBB+ da 
Fitch Ratings) constituiu-se em um importante fator de apoio à diversificação 
das fontes de captação de recursos. 
 
No final de 2008, a atividade de private banking internacional realizada pela 
BIE Luxembourg, BIE International (Miami) e BIE Bank & Trust Bahamas, 
representou aproximadamente US$ 6,1 bilhões de ativos gerenciados e cerca 
de US$ 2,5 bilhões de depósitos de clientes. 
 
Em 31 de dezembro de 2008, o Itaú Unibanco Holding detinha 19% do capital 
total do Banco BPI S.A., o quarto maior grupo financeiro privado português. 
 
Outras operações internacionais 
 
Estas operações têm os seguintes objetivos: 
 
(1) Apoiar nossos clientes em transações financeiras e serviços internacionais: 
 
As áreas internacionais do grupo fornecem aos nossos clientes diversos 
produtos financeiros, como financiamento ao comércio, empréstimos de 
agências multilaterais de crédito, empréstimos no exterior, serviços 
internacionais de gestão de caixa, câmbio, cartas de crédito, garantias exigidas 
em processos internacionais de licitação, derivativos para fins de proteção 
(hedging) ou negociação própria, transações estruturadas e ofertas nos 
mercados de capitais estrangeiros. 
 
Os serviços a clientes são prestados pelas seguintes unidades: Itaú BBA - 
Agência de Nassau (atividades de banco corporativo), Banco Itaú – Agência de 
Nova York, Banco Itaú – Agência de Nassau e Banco Itaú – Agência de Grand 
Cayman (concentradas nos clientes de empresas de médio porte), Banco Itaú 
Argentina, Banco Itaú Chile e Banco Itaú Uruguay (focado em clientes de 
varejo, banco corporativo internacional e empresas de médio porte) e Banco 
Itaú – Agência de Tóquio (clientes de varejo brasileiros residentes no Japão). 
 
O Itaú Unibanco foi autorizado a funcionar no Japão pelas autoridades daquele 
país em 7 de setembro de 2004, e em outubro abriu nossa agência de Tóquio.  
 
Em 23 de dezembro de 2006, adquirimos a carteira de clientes e os respectivos 
depósitos da filial do Banespa no Japão. Atualmente, o principal objetivo da 
Agência de Tóquio é oferecer uma carteira de serviços e produtos que atenda 
às necessidades bancárias básicas de brasileiros residentes no Japão. 
 
(2) Negociar com carteiras próprias e fazer captações mediante a emissão de 
títulos e valores mobiliários no mercado internacional: 
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A captação de recursos mediante a emissão de títulos e valores mobiliários, 
certificados de depósito, papéis comerciais e notas comerciais podem ser feitas 
nas agências do Itaú em Grand Cayman, Nassau e Nova York ou no Itaú Bank 
Ltd., uma subsidiária bancária constituída nas Ilhas Cayman, ou na Agência de 
Cayman do Itaú Holding ou na Agência de Nassau do Itaú BBA. A Agência de 
Cayman do Itaú emitiu títulos de dívida subordinada que são tratados como 
Capital de Nível 2. 
 
As carteiras próprias são mantidas principalmente no Itaú Bank Ltd. (Cayman) 
e também no Banco Itaú - Agência de Grand Cayman. Essas unidades também 
aumentam nossa capacidade de administrar nossa liquidez internacional. As 
posições próprias do Itaú BBA no exterior são registradas no Itaú BBA –
Agência de Nassau. 
 
Através das atividades internacionais, o grupo estabelece e monitora linhas de 
crédito comerciais de bancos estrangeiros e mantém relacionamentos com 
bancos correspondentes (bancos que mantém linhas de crédito conosco) com 
alguns centros monetários e bancos regionais em todo o mundo e supervisiona 
nossas outras atividades de captação de fundos no exterior. 
 
(3) Participar dos mercados de capitais internacionais como distribuidores: 
 
De acordo com a nossa estratégia de nos tornarmos uma boutique non-stop 
para investidores institucionais ao redor do mundo interessados em investir em 
ativos brasileiros, continuamos com a nossa expansão internacional para os 
maiores centros financeiros do mundo. Nossos serviços de renda fixa e ações 
estão localizadas no Brasil, Nova York, Londres, Dubai, Hong Kong e Japão.  
 
Nossa equipe de vendas internacionais negocia e oferece títulos e valores 
mobiliários brasileiros para investidores institucionais ao redor do mundo. O 
próximo passo é abranger empresas na América Latina, com o objetivo de nos 
tornarmos um dos líderes na região até 2011. 
 
(4) Adicionalmente, também estamos presentes em Xangai, prestando serviços 
aos nossos clientes na Ásia, e especialmente na China, por meio do escritório 
de representação do Itaú BBA. 
 
Financiamento de operações comerciais 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2008, financiamos cerca de US$ 4,5 
bilhões em operações de comércio exterior. Nossas atividades de 
financiamento de operações comerciais estão focadas em financiamento à 
exportação, pré-exportação e à importação. O financiamento pré e pós-
exportação constitui a maior parte de nossa carteira de financiamento 
comercial. Os valores dos financiamentos à exportação em aberto em 31 de 
dezembro de 2008 totalizavam aproximadamente US$ 4,2 bilhões. 
 
Nosso financiamento à exportação para grandes empresas geralmente não é 
garantido, mesmo que algumas transações exijam garantias mais complexas, 
em especial aquelas originalmente estruturadas para serem sindicalizadas. 
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Realizamos financiamentos à importação concedendo crédito e emitindo cartas 
de crédito. Em 31 de dezembro de 2008, o Itaú Unibanco Holding tinha US$ 1,6 
bilhão em valor de principal em financiamentos à importação. 
 
Temos autorização do Banco Central para operar nos mercados de câmbio. 
Nossas transações de câmbio são sujeitas aos limites do Banco Central para 
nossa posição diária total. Esses limites existem para controlar o nível de reais 
no mercado e para limitar a especulação com moedas estrangeiras. Além 
disso, temos limites internos de crédito em nossos contratos de câmbio com 
outros bancos. No exercício findo em 31 de dezembro de 2008, o volume total 
de operações cambiais relacionadas a exportações foi de aproximadamente 
US$ 12,8 bilhões, e o volume total de operações cambiais relacionadas a 
importações, de aproximadamente US$ 10,9 bilhões. 
 
Itaucred 
 
As atividades da Itaucred consistem em operações oferecidas a clientes não 
correntistas. Criamos este segmento como parte de nossa estratégica principal 
de segregar atividades em função das necessidades específicas de nossas 
diversas categorias de clientes. As atividades da Itaucred compreendem as 
operações da Taií, as associações com a Companhia Brasileira de Distribuição, 
ou CBD, e as Lojas Americanas S.A., ou LASA, os investimentos no Banco Fiat 
e na Intercap e os empréstimos consignados. 
 
O segmento de crédito ao consumidor abrange: 
 
• Automóveis – financiamento realizado fora da rede de agências; 
• Cartões de crédito – cartões de crédito para não correntistas; e 
• Taií – foco na parceria com os principais varejistas, produtos financeiros para  
  a população de baixa renda e empréstimos consignados. 
 
Financiamento de automóveis 
 
Em 31 de dezembro de 2008, nossa carteira de financiamento, arrendamento 
mercantil e consórcio compreendia 2.918.188 contratos, dos quais cerca de 
75% eram não correntistas. A carteira de financiamento e arrendamento 
mercantil de automóveis registrou crescimento de 37%, chegando a R$ 41 
bilhões em 2008 em comparação a 2007, o que representa uma participação 
de mercado de aproximadamente 28,5%. Este sólido desempenho mantém 
nossa posição de liderança de mercado nesse segmento. 
 
No Brasil, o setor de financiamento de automóveis é dominado por empresas 
financeiras e bancos que são afiliados de montadoras. De acordo com a ABEL, 
em 31 de dezembro de 2008, éramos a maior empresa de arrendamento 
mercantil do Brasil em termos de valor presente das operações de 
arrendamento. 
 
Efetuamos operações de arrendamento e financiamento de automóveis por 
meio de 15.540 concessionárias. As vendas são feitas por meio de terminais de 
computadores instalados nas concessionárias e conectados à nossa rede de 
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computadores. Cada pedido de financiamento de automóvel é avaliado com 
base em um sistema de pontos de crédito e pontos da concessionária. O 
sistema de pontos da concessionária analisa a qualidade do crédito e a 
quantidade de negócios feitos por cada concessionária. Os créditos geralmente 
são aprovados entre 10 minutos e uma hora, dependendo do histórico de 
crédito do cliente. Cerca 58% de nossas aprovações de crédito são realizadas 
instantaneamente, graças à elaboração de modelos de pontuação de crédito 
que permitem a pré-aprovação aos nossos clientes, sendo uma ferramenta 
eficiente e de alto desempenho para aprovação de crédito. Atualmente 100% 
das propostas são capturadas e processadas pela Internet, conferindo mais 
segurança e agilidade ao processo de concessão de crédito para as 
concessionárias, os clientes financiados e para nós. 
 
A divisão de financiamento de caminhões foi responsável por 
aproximadamente 7% da carteira de financiamento de automóveis e 
arrendamento de veículos em 2008. 
 
Também temos uma divisão responsável pelo financiamento de motocicletas. 
Em janeiro de 2008, realizamos uma parceria com a Dafra, uma fabricante 
nacional de motocicletas, para financiamento exclusivo da Dafra. O volume 
financeiro das operações atingiu R$ 1 bilhão no final de 2008. 
 
Cartões de Crédito – Clientes Não Correntistas 
 
As atividades da Itaúcred consistem de transações oferecidas principalmente 
para clientes não correntistas. Em 31 de dezembro de 2008, a carteira atingiu 
9,4milhões de titulares de cartões (um aumento de 27,5% em comparação a 
2007) e o volume de operações foi de R$ 23,4 bilhões (um aumento de 18,2% 
em comparação a 2007). 
 
Taií 
 
Nosso segmento de crédito ao consumidor do Itaú abrange as operações da 
Financeira Itaú (FIT), uma subsidiária integral; a Financeira Itaú CBD S.A. 
Crédito, Financiamento e Investimento, ou FIC, e FAI - Financeira Americanas 
Itaú S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, ou FAI, nas quais temos 50% 
de participação social. A carteira de crédito da Taií, excluindo os empréstimos 
consignados, registrou R$ 2.359 milhões em dezembro de 2008. A base de 
clientes atingiu 7,5 milhões, um crescimento de 21% em relação a 2007. 
 
Financeira Itaú (FIT) 
 
A FIT implementou o plano de reestruturação previamente anunciado. Em 31 
de dezembro de 2008, sua rede era formada por 136 lojas. 
 
Financeira Itaú CBD (FIC) 
 
A FIC concentrou-se nos cartões de marca única e marca compartilhada, 
sendo que o volume de vendas da FIC registrou crescimento de 37% em 2008, 
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em relação a 2007. A FIC está presente em 563 lojas e possui 4,8 milhões de 
clientes e 1,3 milhão de contas vendidas em 2008. 
 
Financeira Americanas Itaú (FAI) 
 
Em 31 de dezembro de 2008, a FAI contava com 463 pontos de venda, um 
aumento de 67% em relação a 2007. A FAI registrou um total de 2,8 milhões de 
contas de cartão de crédito em 2008, o que representou uma participação de 
mercado de 12% nas vendas de varejo. 
 
Canais de comercialização e distribuição 
 
Fornecemos serviços e produtos financeiros integrados para nossos clientes 
por meio de diversos canais de comercialização e distribuição. A rede de 
distribuição compõe-se principalmente de agências, caixas eletrônicos e postos 
de atendimento bancários localizados nas instalações de clientes corporativos. 
 
A tabela a seguir apresenta informações sobre nossa rede de agências, postos 
de atendimento bancários e caixas eletrônicos em 31 de dezembro de 2008, no 
Brasil e no exterior: 
 

 
Agências 
 
Em 31 de dezembro de 2008, nossa rede compreendia 2.715 agências de 
serviços completos em todo o Brasil. Nossas agências estão localizadas em 
cidades que representavam mais de 83% do PIB do Brasil em 31 de dezembro 
de 2008. Embora a rede seja de âmbito nacional, as agências apresentam forte 
concentração no sudeste do Brasil. No final de 2008, tínhamos uma rede ampla 
de agências nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná 
e Goiás, que representam, no total, aproximadamente 82% do total de 
agências, que respondiam coletivamente por mais de 63% do PIB brasileiro. A 
rede de agências funciona como uma rede de distribuição de todos os produtos 
e serviços fornecidos aos nossos clientes. Também oferecemos cartões de 
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crédito, planos de seguro, capitalização e de previdência privada em nossas 
agências. 
 
PABs 
 
Em 31 de dezembro de 2008, operávamos 734 PABs em todo o Brasil. O leque 
de serviços oferecidos nos PABs pode ser o mesmo de uma agência de 
serviços completos ou mais limitados, de acordo com o tamanho do cliente 
corporativo e suas necessidades. Os PABs constituem uma alternativa de 
baixo custo à abertura de agências de serviços completos. Além disso, 
acreditamos que eles nos proporcionem uma excelente oportunidade de 
conquistar novos clientes de varejo, enquanto atendemos os clientes 
corporativos. 
 
Caixas eletrônicos 
 
Em 31 de dezembro de 2008, o Itaú disponibilizava 22.868 caixas. Anualmente, 
são realizadas nesses caixas eletrônicos cerca de 1.292 milhões de operações. 
Nossos clientes podem realizar quase todas as operações relacionadas a 
conta-corrente nos caixas eletrônicos. Os caixas eletrônicos são alternativas de 
baixo custo aos serviços executados por funcionários e nos proporcionam 
pontos de atendimento a custos significativamente inferiores aos das agências.  
 
Também temos contratos com outros operadores de rede, como Cirrus e 
Maestro para permitir que nossos clientes façam uso de serviços simplificados 
através de suas redes. 
 
Outros canais de distribuição 
 
Nossos clientes também podem obter informações sobre a situação de suas 
contas, fundos de investimento e linhas de crédito por meio de diversos canais 
eletrônicos, o que nos permite realizar as operações de varejo a um custo de 
transação mais baixo. Esses canais são: 
 
• Centro de atendimento telefônico, com volume anual aproximado de 237   
  milhões de operações, 
• Sistemas de serviços bancários por computador em casa ou no escritório,  
  com um volume anual aproximado de 1.123 milhão de operações, 
• Pontos de Atendimento/Redeshop, uma rede para captura eletrônica de  
  transações em lojas, que permite aos clientes utilizarem cartão de débito  
  direto para a compra de produtos em pontos de venda, com aproximadamente  
  352 milhões de operações por ano, 
• Vários outros canais, como e-mail, telefone celular e links WAP (protocolo de  
  aplicativo móvel), instalações drive-through e serviços de mensageiros. 
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5.2 Tratamento dos dados. 

 

 

Foram avaliados 327 controles de 8 áreas, conforme tabela a seguir: 

  

Tabela 13 – Quantidade de Controles Avaliados por Área 

Área 
Quantidade de Controles 

Avaliados 

Área de Crédito 24 

Área de Controladoria 37 

Área de Crédito Imobiliário 10 

Área Jurídica 56 

Área de Marketing 12 

Área de Operações (Back-Office) 83 

Área de Segurança 29 

Área de Mercado de Capitais 76 

Total 327 

 

As questões aplicadas, conforme figura 9, tabela 14 e 15 a seguir foram: 

 

Tabela 14 – Descrição das Questões 

Número da 

Questão 
Descrição da Questão 

Qs1 
O Valor da conta ou elemento contábil, afetado por este controle, é 

baseado em julgamento. 

Qs2 
O Valor da conta ou elemento contábil, afetado por este controle, é 

suscetível a fraudes e manipulações. 

Qs3 
O Valor da conta ou elemento contábil, afetado por este controle, é 

obtido a partir de requerimentos e critérios contábeis complexos. 

Qs4 

Os ativos e operações que compõem o valor da conta ou elemento 

contábil estão sujeitos a variações e flutuações constantes e 

significativas. 

Qs5 O Valor da conta ou elemento contábil, afetado por este controle, 
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Cada item de severidade foi avaliado, segundo a seguinte régua: 

 

Tabela 15 – Régua de avaliação da severidade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

E cada item de probabilidade, régua demonstrada na tabela a seguir: 

 

4 3 2 1

O Valor da conta ou elemento contábil, afetado por 

este controle, é baseado em julgamento.
Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

O Valor da conta ou elemento contábil, afetado por 

este controle, é suscetível a fraudes e manipulações.
Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

O Valor da conta ou elemento contábil, afetado por 

este controle, é obtido a partir de requerimentos e 

critérios contábeis complexos.

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

Os ativos e operações que compõem o valor da conta 

ou elemento contábil estão sujeitos a variações e 

flutuações constantes e significativas.

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

O Valor da conta ou elemento contábil, afetado por 

este controle, está sujeito à influência de fatores 

ambientais, tecnológicos, econômicos, legais ou 

regulamentares.

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

Itens de análise da severidade (analisar a(s) conta(s) 

contábil (eis) afetada (s) pelo controle) 

Classificação da Severidade (ClassSev)

está sujeito à influência de fatores ambientais, tecnológicos, 

econômicos, legais ou regulamentares. 

Qp1 Complexidade do controle. 

Qp2 Risco de management override (fraude interna). 

Qp3 Necessidade de julgamento para operar o controle. 

Qp4 
Competência do pessoal encarregado de executar o controle ou 

monitorar sua execução. 

Qp5 
Mudanças em pessoas chaves que executam o controle ou 

monitoram sua performance. 

Qp5 
Natureza e materialidade dos erros que o controle pretende 

prevenir ou detectar. 

Qp7 
O grau em que o controle se relaciona com outros controles (ex.: 

ITGC). 

Qp8 
O tipo do controle (automático ou manual) e a freqüência com que 

ele é operado. 

Qp9 A evidência do funcionamento do controle nos anos anteriores. 
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Tabela 16 – Régua de avaliação da probabilidade / possibilidade 

 

 

A severidade e probabilidade forma calculadas conforme as respectivas fórmulas a 

seguir: 

4 3 2 1

O tipo do controle (automático ou manual) e a 

freqüência com que ele é operado

Controle manual 

operado diariamente ou 

várias vezes ao dia.

Controle manual 

operado quinzenalmente 

ou mensalmente.

Controle manual 

operado bimestralmente, 

semestralmente ou 

anualmente.

Controle automático.

A complexidade do controle

Controle manual, 

extremamente 

complexo, baseado em 

cálculos ad hoc, 

efetuados em planilhas e 

dependente de 

informações fornecidas 

por terceiros.

Controle manual, sujeito 

a cálculos complexos e 

baseado em sistemas 

específicos.

Controle manual simples 

ou automático 

complexo.

Controle automático 

simples.

O risco de management override (fraude interna)
O controle pode ser 

facilmente burlado.

É possível burlar o 

controle.

Dificilmente o controle 

possa ser burlado.

É improvável que o 

controle possa ser 

burlado.

Necessidade de julgamento para operar o controle

O controle é totalmente 

dependente de 

julgamento para ser 

operado.

O controle é 

razoavelmente 

dependente de 

julgamento para ser 

operado.

O controle depende de 

pouco julgamento para 

ser operado.

O controle independe de 

julgamento para ser 

operado.

A competência do pessoal encarregado de executar o 

controle ou monitorar sua execução

O controle é operado por 

profissionais com pouca 

experiência, sem 

especialização e em 

níveis iniciais da 

carreira.

O controle é operado por 

profissionais com 

alguma experiência, 

com especialização e 

em níveis intermediários 

da carreira (analistas 

pleno e sênior).

O controle é operado por 

profissionais 

experientes, 

especializados e em 

nível de média gerência 

(supervisor/cordenador 

ou especialista I).

O controle é operado por 

profissionais de muita 

experiência, altamente 

especializados e em 

nível executivo 

(gerente/especialista II 

ou superior).

Se houve mudanças em pessoas chaves que, tanto 

executam o controle ou monitoram sua performance

A área ou pessoa 

responsável pela 

execução ou 

monitoramento do 

controle foi alterada 

diversas vezes nos 

últimos três meses.

A área ou pessoa 

responsável pela 

execução ou 

monitoramento do 

controle foi alterada 

recentemente por mais 

de uma vez.

A área ou pessoa 

responsável pela 

execução ou 

monitoramento do 

controle foi alterada pelo 

menos uma vez nos 

últimos doze meses.

A área ou pessoa 

responsável pela 

execução ou 

monitoramento do 

controle não sofreu 

alteração nos últimos 

doze meses.

A natureza e a materialidade dos erros que o controle 

pretende prevenir ou detectar

O controle pretende 

evitar erros que se 

ocorrerem serão 

considerados fraqueza 

material (>R$ 600 

milhões).

O controle pretende 

evitar erros que se 

ocorrerem serão 

considerados deficiência 

significativa (>R$ 100 

milhões<R$ 600 

milhões).

O controle pretende 

evitar erros que se 

ocorrerem serão 

considerados deficiência 

simples(<R$ 100 

milhões).

O controle pretende 

evitar erros que se 

ocorrerem serão 

considerados imateriais 

(oportunidades de 

melhoria - sem valor).

O grau em que o controle se relaciona com outros 

controles (ex.: ITGC)

Controle pervasivo: 

ITGC, Contabilidade.

Controle relacionados a 

outros controles (por 

exemplo: impostos 

incidentes em diversas 

modalidades de 

operações).

Controles com algum 

impacto em outros 

controles.

Controle sem impacto 

em outros controles.

A evidência do funcionamento do controle nos anos 

anteriores

Foi detectada mais de 

uma exceção no últimos 

ano.

Foi detectada pelo 

menos uma exceção no 

último ano.

Foi detectada pelo 

menos uma execeção 

nos últimos três anos.

Não foram detectadas 

exeções no controle nos 

últimos três anos.

Itens de análise de probabilidade
Classificação da Probabilidade (ClassProb)
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O resultado da classificação dos 327 controles está representado na figura 13 a 

seguir, na qual cada ponto representa um “nó” de controles e pode-se observar o 

quadrante no qual se localiza. O resultado detalhado da avaliação de cada controle 

encontra-se no anexo B. 

 

 

 
Com base na classificação, o tomador de decisão pode seguir a seguinte tabela de 
decisão: 
 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 

Figura 13 - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE CONTROLES 

   Σ       ClassProb 
   Prob = 
    

      36 

   

   Σ       ClassSev 
   Sev = 
    

      25 

   

(4) 

(5) 

Quadrante 1 Quadrante 2 

Quadrante 4 Quadrante 4 



130 
 

Tabela 17 – Tabela de Decisão. 
 

Quadrante 1 Tipo de testes: exame. Quantidade de amostra: média. 

Quadrante 2 Tipo de testes: reperformance. Quantidade de amostra: máximo 

Quadrante 3 Tipo de testes: exame. Quantidade de amostra: mínimo 

Quadrante 4 Não testar. Reavaliar anualmente. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 
 
A quantidade de amostra segue a seguinte tabela: 
 
 
Tabela 18 – Quantidade de amostra. 
 
Tipo de Controle Freqüência do controle Amostra 

Mínima 
Amostra 
Média 

Amostra 
Máxima 

Manual Diário ou Várias vezes ao dia 25 48 60 

Manual Quinzenal ou Mensal 6 12 18 

Manual Bimestral, Semestral ou Anual 1 2 4 

Automático Qualquer freqüência 1 2 4 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo propôs-se a explorar a razoabilidade de um método de tomada de 

decisão para auxiliar os administradores das companhias abertas, sujeitas ao 

cumprimento dos requisitos da seção 404 da SOX, a decidir a quantidade e a 

qualidade dos testes dos controles internos contábeis, necessários à evidenciação 

da avaliação desses controles.  

 

Para realizar esta tarefa, desenvolveu-se um método para ordenar esses controles, 

utilizando os critérios estabelecidos no management guidance da SEC, quantificados 

com base uma escala baseada nos operadores da lógica fuzzy. 

 

O método desenvolvido inicialmente foi ajustado para atender às necessidades da 

instituição estuda e aplicado sobre uma base de 2,4 mil controles. As conclusões 

desta dissertação foram elaboradas com base numa amostra de 327 controles 

analisados na data-base de corte de fechamento dessa pesquisa. 

 

A conclusão desta pesquisa, corroborada pelos responsáveis pela coordenação do 

processo de cumprimento das exigências da seção 404 da SOX da entidade 

estudada, é que o método elaborado constitui-se numa importante ferramenta de 

apoio à decisão de como e quanto testar os controles internos contábeis. Além 

disso, constitui-se numa ferramenta de formalização desse processo, a qual fica à 

disposição das auditorias internas e externas, órgãos reguladores e outras instâncias 

da organização que queiram avaliar os fundamentos dessa decisão. 

 

A metodologia confere segurança e transparência ao processo, constituindo-se num 

meio importante para lidar com as subjetividades, incerteza e imprecisões inerentes 

ao processo estudado. 

 

A entidade estudada, embora não faça uso da metodologia desenvolvida nesta tese, 

decidiu aplicar o método à totalidade de seus controles internos contábeis, em 

caráter experimental, para eventualmente utilizá-los tanto como método para decidir 

quanto e como testar, quanto como parâmetro para revisão desses controles. 
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Os resultados preliminares da aplicação da metodologia representaram a 

possibilidade de redução de aproximadamente 25% das aplicações de testes de 

controle, proporcionando redução de horas gastas nos testes da administração, bem 

como redução de horas do auditor externo para avaliar o processo. 

 

No entanto, é importante ressaltar que a metodologia aplicada responde pela 

introdução da avaliação de risco em apenas um aspecto do processo de 

conformidade com a Lei SOX. 

 

A adoção completa do management guidance da SEC pressupõe a avaliação de 

risco em todas as etapas do processo de avaliação dos controles internos contábeis, 

incluindo, pelo menos: 

a) Escopo da avaliação (determinação das unidades e localidades contempladas 

no processo de avaliação); 

b) Teste dos controles ao nível da entidade (ELC – Entity-Level Controls); 

c) Identificação das assertivas mais relevantes em relação às demonstrações 

financeiras para os controles ao nível do processo; 

d) Análise do desenho dos controles; 

e) Avaliação da efetividade do controle; e 

f) Avaliação das deficiências detectadas no processo de avaliação da efetividade 

dos controles internos contábeis. 

 
A adoção completa das orientações do regulador (SEC) tende a proporcionar 

economias importantes no processo de conformidade à SOX. 

 

As restrições impostas à metodologia proposta tornaram o processo mais ágil e 

prático, facilitando sua adoção imediata, no entanto, a metodologia aplicada 

significou abrir mão de algumas propriedades da lógica fuzzy. A falta de mais 

opiniões para avaliar cada controle restringe a capacidade de agregação da lógica 

fuzzy, tornando necessária uma validação do processo de classificação dos 

controles por especialistas com maior senioridade. 

 

As avaliações de risco subjetivas são de fundamental importância para os controles 

internos das empresas, sejam elas financeiras, ou não. 
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Essas atividades têm sido conduzidas de forma empírica, muito embora os 

reguladores do mercado financeiro e do mercado de capitais e as entidades ligadas 

à auditoria e controles internos tenham se dedicado a estudar o tema. 

 

Há, portanto, um terreno fértil para pesquisas no meio acadêmico, tendo em vista a 

importância que tem sido dada aos controles internos. Outros temas como 

compliance legal, risco operacional e as exigências dos reguladores dos sistemas 

financeiros, em relação ao cumprimento do acordo de Basiléia, estão a ensejar a 

necessidade de tratar a avaliação subjetiva de risco de forma científica. 
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Código do 

Controle
Área qs1 qs2 qs3 qs4 qs5 qp1 qp2 qp3 qp4 qp5 qp6 qp7 qp8 qp9 Severidade Probabilidade Quadrante

13071 Área de Crédito 2 2 2 3 3 4 2 3 1 2 2 2 2 4 0,48 0,61 Terceiro

13080 Área de Crédito 3 2 2 3 3 4 2 3 1 2 2 2 2 4 0,52 0,61 Segundo

13126 Área de Crédito 2 2 2 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 1 0,48 0,50 Quarto

13133 Área de Crédito 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 0,48 0,44 Quarto

13134 Área de Crédito 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 0,48 0,42 Quarto

13135 Área de Crédito 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 0,48 0,42 Quarto

13140 Área de Crédito 2 2 2 3 3 4 2 2 1 2 1 2 1 1 0,48 0,44 Quarto

13143 Área de Crédito 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1 0,48 0,42 Quarto

13161 Área de Crédito 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 0,48 0,39 Quarto

13172 Área de Crédito 2 2 2 3 3 4 2 2 1 2 2 2 1 1 0,48 0,47 Quarto

23686 Área de Crédito 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 4 0,48 0,56 Terceiro

22500 Área de Crédito 2 2 1 1 3 3 2 3 1 2 1 2 2 3 0,36 0,53 Terceiro

14966 Área de Crédito 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 0,32 0,42 Quarto

14981 Área de Crédito 2 2 2 3 3 4 2 3 1 2 1 2 2 2 0,48 0,53 Terceiro

14993 Área de Crédito 2 2 2 3 3 4 2 3 1 2 1 2 1 1 0,48 0,47 Quarto

15021 Área de Crédito 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0,48 0,33 Quarto

15022 Área de Crédito 2 2 2 3 3 4 2 3 1 2 2 2 2 1 0,48 0,53 Terceiro

15025 Área de Crédito 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 0,44 0,53 Terceiro

15030 Área de Crédito 2 2 2 3 3 4 2 3 1 2 2 2 2 1 0,48 0,53 Terceiro

15034 Área de Crédito 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 2 1 4 0,48 0,50 Quarto

15093 Área de Crédito 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 4 0,48 0,50 Quarto

25061 Área de Crédito 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0,48 0,36 Quarto

25062 Área de Crédito 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 1 1 0,44 0,50 Quarto

26375 Área de Crédito 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0,48 0,42 Quarto

5406 Área de Controladoria 2 2 3 3 3 1 1 3 2 3 2 3 3 1 0,52 0,53 Segundo

5407 Área de Controladoria 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 1 0,52 0,56 Segundo

5408 Área de Controladoria 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 0,56 0,61 Segundo

5409 Área de Controladoria 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 0,52 0,61 Segundo

5438 Área de Controladoria 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 0,48 0,61 Terceiro

31485 Área de Controladoria 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 1 0,52 0,50 Primeiro

31487 Área de Controladoria 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 0,48 0,56 Terceiro

31488 Área de Controladoria 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 0,52 0,53 Segundo

31489 Área de Controladoria 2 2 3 3 3 1 1 2 1 3 2 1 2 1 0,52 0,39 Primeiro

31490 Área de Controladoria 2 2 3 3 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 0,52 0,42 Primeiro

13450 Área de Controladoria 4 2 2 4 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 0,6 0,44 Primeiro

13452 Área de Controladoria 1 2 2 3 3 1 1 2 1 3 2 3 3 1 0,44 0,47 Quarto

13460 Área de Controladoria 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 0,52 0,61 Segundo

30617 Área de Controladoria 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 0,6 0,61 Segundo

30606 Área de Controladoria 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 0,6 0,67 Segundo

30607 Área de Controladoria 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 0,52 0,64 Segundo

30608 Área de Controladoria 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 0,52 0,67 Segundo

30611 Área de Controladoria 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 1 0,56 0,58 Segundo

30612 Área de Controladoria 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 0,6 0,61 Segundo

33298 Área de Controladoria 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 1 0,44 0,56 Terceiro

5415 Área de Controladoria 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 0,56 0,64 Segundo

5416 Área de Controladoria 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 0,6 0,64 Segundo

5418 Área de Controladoria 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 0,52 0,64 Segundo

32980 Área de Controladoria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0,6 0,69 Segundo

32982 Área de Controladoria 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 0,6 0,67 Segundo

5403 Área de Controladoria 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 0,56 0,61 Segundo

5404 Área de Controladoria 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 0,52 0,61 Segundo

5405 Área de Controladoria 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 0,52 0,64 Segundo

31491 Área de Controladoria 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 0,52 0,53 Segundo

24990 Área de Controladoria 4 2 2 2 3 1 1 2 1 3 2 3 3 1 0,52 0,47 Primeiro

24991 Área de Controladoria 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 0,52 0,67 Segundo

24992 Área de Controladoria 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 0,48 0,61 Terceiro

24993 Área de Controladoria 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 0,52 0,64 Segundo

30452 Área de Controladoria 2 2 2 2 1 4 2 3 2 3 2 3 3 1 0,36 0,64 Terceiro

30457 Área de Controladoria 1 2 2 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 1 0,44 0,56 Terceiro

30458 Área de Controladoria 1 2 1 2 3 3 1 3 1 3 2 3 3 1 0,36 0,56 Terceiro

30459 Área de Controladoria 1 2 2 3 3 1 1 3 1 3 2 3 3 1 0,44 0,50 Quarto

17842 Área de Crédito Imobiliário 1 2 2 1 4 2 2 2 3 3 2 1 4 3 0,4 0,61 Terceiro

17843 Área de Crédito Imobiliário 1 2 2 1 4 2 2 2 3 2 2 1 4 3 0,4 0,58 Terceiro

17844 Área de Crédito Imobiliário 1 2 2 1 4 2 2 2 4 3 2 1 4 3 0,4 0,64 Terceiro

17845 Área de Crédito Imobiliário 1 2 2 1 4 2 2 1 3 3 2 1 4 3 0,4 0,58 Terceiro

17846 Área de Crédito Imobiliário 1 2 2 1 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 0,4 0,33 Quarto

17847 Área de Crédito Imobiliário 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 1 1 0,32 0,53 Terceiro

17854 Área de Crédito Imobiliário 1 3 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 0,32 0,61 Terceiro

17855 Área de Crédito Imobiliário 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 0,2 0,56 Terceiro

24280 Área de Crédito Imobiliário 1 3 4 3 2 3 3 1 4 3 2 3 2 1 0,52 0,61 Segundo

24281 Área de Crédito Imobiliário 1 3 4 3 2 2 3 2 4 3 2 3 2 3 0,52 0,67 Segundo

4977 Área Jurídica 2 3 1 3 4 4 2 2 2 3 2 4 2 1 0,52 0,61 Segundo

4978 Área Jurídica 2 3 1 3 4 4 2 2 2 3 2 1 2 1 0,52 0,53 Segundo

4982 Área Jurídica 2 2 1 3 3 4 2 3 1 3 2 4 2 1 0,44 0,61 Terceiro

4983 Área Jurídica 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 2 0,56 0,69 Segundo

4984 Área Jurídica 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 4 2 2 0,52 0,72 Segundo

4985 Área Jurídica 2 3 1 3 3 4 2 3 2 3 2 4 2 1 0,48 0,64 Terceiro

4988 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 1 0,6 0,67 Segundo

4990 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,64 Segundo

4991 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,64 Segundo

ANEXO B – TABULAÇÃO DOS RESULTADOS 
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Código do 

Controle
Área qs1 qs2 qs3 qs4 qs5 qp1 qp2 qp3 qp4 qp5 qp6 qp7 qp8 qp9 Severidade Probabilidade Quadrante

4992 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,64 Segundo

4993 Área Jurídica 2 3 1 4 3 1 1 3 2 3 2 4 2 1 0,52 0,53 Segundo

4994 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 0,6 0,64 Segundo

4995 Área Jurídica 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,61 Segundo

4996 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,64 Segundo

4997 Área Jurídica 2 3 3 4 3 1 2 3 2 2 2 4 2 1 0,6 0,53 Segundo

5000 Área Jurídica 2 3 1 4 3 4 2 3 2 3 2 4 2 1 0,52 0,64 Segundo

5001 Área Jurídica 2 3 1 4 3 4 2 3 2 3 2 4 2 1 0,52 0,64 Segundo

5002 Área Jurídica 2 3 1 4 3 4 2 3 2 3 2 4 2 1 0,52 0,64 Segundo

5003 Área Jurídica 2 3 1 4 3 4 2 3 2 3 2 4 2 2 0,52 0,67 Segundo

5004 Área Jurídica 2 3 1 4 3 1 1 3 2 3 2 4 2 1 0,52 0,53 Segundo

5005 Área Jurídica 2 3 1 4 3 2 2 3 2 3 2 4 2 1 0,52 0,58 Segundo

5009 Área Jurídica 2 3 1 3 3 4 2 3 2 3 2 4 2 1 0,48 0,64 Terceiro

5010 Área Jurídica 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 4 2 1 0,52 0,69 Segundo

5011 Área Jurídica 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 1 4 2 1 0,56 0,67 Segundo

5012 Área Jurídica 2 3 1 3 3 4 2 3 2 3 2 4 2 2 0,48 0,67 Terceiro

5015 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 1 0,6 0,67 Segundo

5017 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,61 Segundo

5018 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,64 Segundo

5019 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,64 Segundo

5020 Área Jurídica 2 3 1 4 3 1 1 3 2 3 2 4 2 1 0,52 0,53 Segundo

5021 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 0,6 0,64 Segundo

5022 Área Jurídica 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,61 Segundo

5023 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,61 Segundo

5024 Área Jurídica 2 3 3 4 3 1 2 3 2 2 2 4 2 1 0,6 0,53 Segundo

5036 Área Jurídica 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 1 0,52 0,67 Segundo

5040 Área Jurídica 2 3 1 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 1 0,48 0,53 Terceiro

5041 Área Jurídica 2 3 1 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 1 0,48 0,53 Terceiro

5045 Área Jurídica 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 1 0,48 0,56 Terceiro

5049 Área Jurídica 2 3 1 3 3 4 2 3 2 3 1 4 2 1 0,48 0,61 Terceiro

5050 Área Jurídica 2 3 1 3 3 4 2 3 2 3 1 4 2 1 0,48 0,61 Terceiro

5053 Área Jurídica 2 3 1 4 3 4 2 3 2 3 2 4 2 1 0,52 0,64 Segundo

5057 Área Jurídica 2 3 1 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2 1 0,52 0,56 Segundo

5058 Área Jurídica 2 2 2 3 4 2 2 1 2 1 1 1 2 1 0,52 0,36 Primeiro

5059 Área Jurídica 2 2 2 3 4 3 2 1 2 1 1 1 2 1 0,52 0,39 Primeiro

5062 Área Jurídica 2 3 1 2 3 4 2 2 2 2 2 1 2 1 0,44 0,50 Quarto

5134 Área Jurídica 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 0,6 0,61 Segundo

5135 Área Jurídica 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,58 Segundo

6287 Área Jurídica 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 1 4 2 2 0,6 0,64 Segundo

6288 Área Jurídica 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 1 4 2 2 0,6 0,64 Segundo

33318 Área Jurídica 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 4 2 1 0,56 0,61 Segundo

33319 Área Jurídica 2 3 2 4 3 1 2 4 4 3 2 4 2 1 0,56 0,64 Segundo

33516 Área Jurídica 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,61 Segundo

33568 Área Jurídica 2 3 2 4 4 2 2 3 3 2 2 4 2 1 0,6 0,58 Segundo

33569 Área Jurídica 2 3 2 4 4 2 2 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,58 Segundo

33572 Área Jurídica 2 3 2 4 4 2 2 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,58 Segundo

33573 Área Jurídica 2 3 2 4 4 2 2 3 2 3 2 4 2 1 0,6 0,58 Segundo

33627 Área de Marketing 1 3 1 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 0,44 0,47 Quarto

3630 Área de Marketing 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 0,4 0,39 Quarto

3631 Área de Marketing 2 3 3 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 1 0,56 0,50 Primeiro

3633 Área de Marketing 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 0,28 0,36 Quarto

3634 Área de Marketing 2 3 3 3 3 2 4 2 3 1 2 3 4 1 0,56 0,61 Segundo

3635 Área de Marketing 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 0,44 0,56 Terceiro

3638 Área de Marketing 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 4 1 0,56 0,56 Segundo

3639 Área de Marketing 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 1 0,56 0,50 Primeiro

20617 Área de Marketing 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 0,56 0,56 Segundo

20618 Área de Marketing 2 3 2 2 2 4 1 2 2 3 2 3 3 1 0,44 0,58 Terceiro

3624 Área de Marketing 1 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 4 1 0,52 0,47 Primeiro

3626 Área de Marketing 1 3 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0,48 0,44 Quarto

19679 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,50 Primeiro

19750 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,42 Primeiro

19751 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 3 1 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,47 Primeiro

19752 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 4 2 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,53 Segundo

19753 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 4 2 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,53 Segundo

19756 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 3 1 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,47 Primeiro

19757 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,42 Primeiro

19758 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 4 2 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,53 Segundo

19759 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 4 2 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,53 Segundo

19765 Área de Operações (BO) 1 1 1 1 1 4 2 1 4 2 2 2 3 1 0,2 0,58 Terceiro

19773 Área de Operações (BO) 1 1 1 1 1 4 2 1 4 2 2 2 3 1 0,2 0,58 Terceiro

19777 Área de Operações (BO) 1 1 1 1 1 4 2 1 4 2 2 2 3 1 0,2 0,58 Terceiro

19797 Área de Operações (BO) 1 1 1 1 1 4 2 1 2 4 2 2 2 1 0,2 0,56 Terceiro

19798 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 2 1 2 4 2 2 2 1 0,56 0,56 Segundo

19818 Área de Operações (BO) 3 2 1 3 3 4 2 1 2 3 2 2 2 1 0,48 0,53 Terceiro

19819 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 4 2 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,53 Segundo

19825 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 1 1 1 2 3 1 2 3 1 0,52 0,42 Primeiro

19826 Área de Operações (BO) 1 1 1 1 1 4 2 2 2 3 2 2 2 1 0,2 0,56 Terceiro

19827 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,42 Primeiro

19828 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,42 Primeiro

19834 Área de Operações (BO) 1 1 1 1 1 3 2 1 2 3 2 2 1 1 0,2 0,47 Quarto
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19835 Área de Operações (BO) 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 2 1 1 0,2 0,50 Quarto

19836 Área de Operações (BO) 1 1 1 1 1 3 2 1 2 3 2 2 1 1 0,2 0,47 Quarto

19837 Área de Operações (BO) 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 2 1 1 0,2 0,50 Quarto

20253 Área de Operações (BO) 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 2 3 1 0,2 0,56 Terceiro

20254 Área de Operações (BO) 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 2 3 1 0,2 0,56 Terceiro

20645 Área de Operações (BO) 1 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 2 2 1 0,24 0,50 Quarto

20646 Área de Operações (BO) 1 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 2 2 1 0,24 0,50 Quarto

20658 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 1 0,52 0,61 Segundo

20659 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 1 0,52 0,61 Segundo

20662 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 4 2 1 2 3 2 2 2 1 0,52 0,53 Segundo

20812 Área de Operações (BO) 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 1 1 2 1 0,52 0,58 Segundo

20813 Área de Operações (BO) 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 1 1 2 1 0,52 0,58 Segundo

20817 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 1 1 2 1 0,56 0,56 Segundo

20818 Área de Operações (BO) 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 1 1 1 1 0,48 0,50 Quarto

20819 Área de Operações (BO) 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 1 1 2 1 0,56 0,50 Primeiro

20823 Área de Operações (BO) 2 2 3 2 3 4 2 1 3 2 1 2 2 1 0,48 0,50 Quarto

20134 Área de Operações (BO) 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 1 1 1 1 0,48 0,42 Quarto

20141 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 1 3 2 1 0,48 0,53 Terceiro

20142 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 1 2 2 1 0,56 0,53 Segundo

20143 Área de Operações (BO) 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 1 3 2 1 0,6 0,64 Segundo

20144 Área de Operações (BO) 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 1 3 2 1 0,52 0,53 Segundo

20145 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 1 2 2 1 0,56 0,50 Primeiro

20149 Área de Operações (BO) 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 1 3 2 1 0,6 0,64 Segundo

20150 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 1 2 2 3 1 3 2 1 0,56 0,53 Segundo

20151 Área de Operações (BO) 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 1 3 2 1 0,52 0,56 Segundo

20153 Área de Operações (BO) 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 1 3 2 1 0,6 0,64 Segundo

20154 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 1 2 2 3 1 3 2 1 0,56 0,53 Segundo

20155 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 1 2 2 1 0,56 0,56 Segundo

20159 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 1 2 2 1 0,56 0,42 Primeiro

20160 Área de Operações (BO) 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 1 3 2 1 0,6 0,64 Segundo

20161 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 1 2 2 3 1 3 2 1 0,56 0,53 Segundo

20162 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 1 0,56 0,53 Segundo

20164 Área de Operações (BO) 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 1 3 2 1 0,6 0,64 Segundo

20168 Área de Operações (BO) 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 1 3 2 1 0,6 0,64 Segundo

20169 Área de Operações (BO) 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 1 2 2 1 0,52 0,42 Primeiro

20170 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 1 0,56 0,53 Segundo

20172 Área de Operações (BO) 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 1 3 2 1 0,6 0,64 Segundo

20176 Área de Operações (BO) 4 2 3 3 3 1 1 2 3 2 1 3 2 1 0,6 0,44 Primeiro

20177 Área de Operações (BO) 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 0,48 0,47 Quarto

20178 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 1 2 2 1 0,56 0,50 Primeiro

20179 Área de Operações (BO) 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 1 3 2 1 0,52 0,53 Segundo

20180 Área de Operações (BO) 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 1 3 2 1 0,52 0,53 Segundo

20181 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 1 2 2 1 0,56 0,53 Segundo

20186 Área de Operações (BO) 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 1 3 2 1 0,6 0,64 Segundo

20187 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 1 2 2 2 1 3 2 1 0,56 0,50 Primeiro

20188 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 1 1 2 1 3 1 2 2 1 0,56 0,39 Primeiro

20190 Área de Operações (BO) 4 2 3 3 3 4 4 2 3 2 1 3 2 1 0,6 0,61 Segundo

20191 Área de Operações (BO) 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 1 2 2 1 0,52 0,56 Segundo

20192 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 1 2 2 2 1 3 2 1 0,56 0,50 Primeiro

21071 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 1 2 2 1 0,56 0,58 Segundo

21072 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 1 4 2 4 2 1 1 2 1 0,56 0,50 Primeiro

21074 Área de Operações (BO) 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 1 3 2 1 0,6 0,64 Segundo

20094 Área de Operações (BO) 3 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 0,28 0,42 Quarto

20096 Área de Operações (BO) 3 1 1 1 1 4 2 1 2 2 1 1 2 1 0,28 0,44 Quarto

20100 Área de Operações (BO) 1 1 1 1 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 0,28 0,39 Quarto

20101 Área de Operações (BO) 3 1 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 2 1 0,52 0,42 Primeiro

20107 Área de Operações (BO) 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 1 1 2 1 0,4 0,44 Quarto

20108 Área de Operações (BO) 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 1 0,4 0,44 Quarto

20117 Área de Operações (BO) 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 0,56 0,47 Primeiro

21090 Área de Operações (BO) 4 2 3 3 3 3 2 2 4 2 1 4 2 1 0,6 0,58 Segundo

21107 Área de Operações (BO) 3 2 4 3 3 4 4 2 3 2 1 2 2 1 0,6 0,58 Segundo

22712 Área de Operações (BO) 3 1 3 2 3 2 2 1 3 1 1 4 1 1 0,48 0,44 Quarto

05068 Área de Segurança 3 2 2 3 4 3 3 2 4 1 1 2 1 2 0,56 0,53 Segundo

05071 Área de Segurança 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 0,44 0,42 Quarto

05194 Área de Segurança 1 1 2 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 1 0,4 0,47 Quarto

05198 Área de Segurança 1 1 1 2 2 4 2 2 2 3 1 2 2 1 0,28 0,53 Terceiro

30657 Área de Segurança 2 3 2 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2 1 0,56 0,47 Primeiro

30658 Área de Segurança 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 0,2 0,44 Quarto

30661 Área de Segurança 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0,2 0,44 Quarto

30662 Área de Segurança 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2 1 0,2 0,50 Quarto

31416 Área de Segurança 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 1 0,52 0,53 Segundo

31417 Área de Segurança 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 1 2 2 1 0,52 0,56 Segundo

05199 Área de Segurança 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 1 0,44 0,50 Quarto

05200 Área de Segurança 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 2 4 1 0,32 0,42 Quarto

05202 Área de Segurança 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 0,36 0,39 Quarto

05203 Área de Segurança 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 1 1 2 1 0,44 0,42 Quarto

05204 Área de Segurança 2 2 2 3 2 4 3 1 3 3 2 2 1 1 0,44 0,56 Terceiro

05205 Área de Segurança 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 4 1 0,28 0,44 Quarto

05207 Área de Segurança 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 1 2 1 1 0,44 0,47 Quarto

05208 Área de Segurança 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 1 1 0,52 0,50 Primeiro
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05209 Área de Segurança 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 0,44 0,39 Quarto

05210 Área de Segurança 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 1 2 1 1 0,44 0,44 Quarto

05211 Área de Segurança 2 2 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 0,36 0,36 Quarto

05214 Área de Segurança 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 0,52 0,39 Primeiro

05215 Área de Segurança 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 0,48 0,44 Quarto

17645 Área de Segurança 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 2 1 0,2 0,47 Quarto

25299 Área de Segurança 1 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 2 1 0,28 0,42 Quarto

25300 Área de Segurança 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 0,2 0,44 Quarto

25301 Área de Segurança 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 0,2 0,44 Quarto

25331 Área de Segurança 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 2 1 0,2 0,47 Quarto

30537 Área de Segurança 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 0,28 0,47 Quarto

10318 Área de Mercado de Capitais 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1 0,44 0,47 Quarto

10319 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 0,48 0,53 Terceiro

10320 Área de Mercado de Capitais 1 1 1 1 3 4 2 3 2 3 2 1 1 1 0,28 0,53 Terceiro

10321 Área de Mercado de Capitais 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 0,44 0,50 Quarto

10322 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 0,48 0,56 Terceiro

10323 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 0,48 0,53 Terceiro

10326 Área de Mercado de Capitais 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,28 0,56 Terceiro

10329 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 2 1 1 0,52 0,50 Primeiro

10330 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 1 1 0,52 0,56 Segundo

10333 Área de Mercado de Capitais 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,28 0,56 Terceiro

10336 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 4 2 1 0,56 0,53 Segundo

10337 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 0,6 0,58 Segundo

10338 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,56 Segundo

10340 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,56 Segundo

10341 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,56 Segundo

10342 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,56 Segundo

10343 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,56 Segundo

10344 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,53 Segundo

10345 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,53 Segundo

10346 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 0,56 0,50 Primeiro

10348 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 0,52 0,53 Segundo

10349 Área de Mercado de Capitais 4 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 1 0,6 0,50 Primeiro

10350 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,56 Segundo

10356 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 1 0,52 0,56 Segundo

10357 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 0,48 0,53 Terceiro

10471 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 1 2 1 1 0,52 0,56 Segundo

10472 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 1 2 1 1 0,56 0,56 Segundo

10473 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 4 2 1 0,56 0,58 Segundo

10474 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,56 Segundo

10729 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 1 1 0,52 0,56 Segundo

10731 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 1 1 0,52 0,58 Segundo

10735 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 1 1 0,52 0,58 Segundo

10747 Área de Mercado de Capitais 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 1 2 1 1 0,6 0,58 Segundo

10749 Área de Mercado de Capitais 3 4 2 3 3 4 2 2 2 3 1 2 1 1 0,6 0,50 Primeiro

10755 Área de Mercado de Capitais 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0,44 0,39 Quarto

10756 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0,52 0,39 Primeiro

10757 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 2 1 1 1 0,48 0,53 Terceiro

10758 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 0,48 0,47 Quarto

10759 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 1 0,48 0,42 Quarto

10760 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 0,52 0,50 Primeiro

10763 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 1 0,56 0,50 Primeiro

10764 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 1 0,56 0,50 Primeiro

10765 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 1 0,56 0,50 Primeiro

10766 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 1 0,56 0,50 Primeiro

10767 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 1 0,56 0,53 Segundo

17548 Área de Mercado de Capitais 1 1 1 1 3 4 2 3 3 3 1 1 1 1 0,28 0,53 Terceiro

20875 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 1 1 0,52 0,58 Segundo

20876 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 1 1 0,52 0,58 Segundo

20877 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 1 1 0,52 0,58 Segundo

20880 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 1 0,52 0,67 Segundo

20881 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 1 0,52 0,67 Segundo

20882 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 1 0,52 0,67 Segundo

20883 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 1 0,52 0,67 Segundo

20884 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 1 0,52 0,67 Segundo

20885 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 1 0,52 0,67 Segundo

20893 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 1 0,56 0,67 Segundo

20894 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 1 0,56 0,67 Segundo

20897 Área de Mercado de Capitais 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 4 2 1 0,6 0,67 Segundo

20898 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 1 0,56 0,64 Segundo

20899 Área de Mercado de Capitais 2 4 2 3 4 3 2 2 3 3 2 4 2 1 0,6 0,61 Segundo

22271 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1 0,48 0,47 Quarto

22273 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,52 0,56 Segundo

25347 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 1 0,56 0,61 Segundo

25349 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 1 1 0,52 0,64 Segundo

10276 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 1 3 0,56 0,64 Segundo

10277 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,56 Segundo

10278 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,58 Segundo

10279 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 0,52 0,53 Segundo

10282 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 1 0,52 0,67 Segundo
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10289 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0,56 0,61 Segundo

10290 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 1 0,56 0,61 Segundo

10301 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 1 0,56 0,61 Segundo

10302 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,56 Segundo

10306 Área de Mercado de Capitais 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 0,56 0,56 Segundo

10310 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 4 2 1 0,56 0,64 Segundo

10311 Área de Mercado de Capitais 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 2 1 0,52 0,64 Segundo


