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RESUMO 
 

Esta dissertação tem como objetivo primário fornecer às companhias abertas 

brasileiras um roteiro para implantação com sucesso e funcionamento de forma efetiva 

dos Comitês de Auditoria (COAUD) em suas estruturas de governança. Temos como 

objetivo adicional fornecer subsídios a potenciais membros desse órgão de 

governança e a profissionais de outras áreas que queiram ampliar suas perspectivas 

com relação aos desafios enfrentados, aos traços de perfil desejáveis para esses 

profissionais e às atribuições usualmente delegadas ao COAUD, entre outros 

aspectos. 

Tendo em vista o caráter relativamente novo desse órgão no ambiente de 

negócios brasileiro e a variedade de fatores que poderão interferir de forma negativa 

em sua efetividade, buscamos mapear as principais fragilidades e riscos relacionados 

à prática observada nas companhias abertas brasileiras. 

Com base nesse levantamento, o autor buscou traduzir em recomendações 

específicas e pontos para reflexão as melhores práticas brasileiras e internacionais, 

combinadas com o conhecimento prático acumulado por experientes profissionais de 

governança no Brasil. Dessa forma, o presente estudo busca complementar, sempre 

que relevante, as leis e normas que regulam de forma geral o COAUD no Brasil. 

 

Palavras-chave: Comitê de Auditoria. Governança Corporativa. Gestão de riscos. 

Conformidade. Melhores práticas. Cultura organizacional. Companhias abertas. 

  



 

ABSTRACT 
 

The primary objective of this dissertation is to provide Brazilian listed companies 

with a roadmap for the successful implementation and effective functioning of Audit 

Committees (COAUD) within those companies’ governance structures. An additional 

objective is to provide subsidies to potential members of this governance body and to 

professionals from other areas who want to broaden their perspectives regarding the 

challenges faced, the desirable profile traits for these professionals and the duties 

usually delegated to COAUD, among other aspects. 

Bearing in mind the relatively new nature of this body in the Brazilian business 

environment and the variety of factors that may negatively impact its effectiveness, we 

sought to map the main weaknesses and risks related to the practice observed in 

Brazilian publicly traded companies. 

Based on this survey, the author sought to translate into specific 

recommendations and points for reflection the combination of Brazilian and 

international best practices and the first-hand knowledge accumulated by experienced 

governance professionals in Brazil. In this way, the present study seeks to 

complement, whenever relevant, the laws and regulations that generically regulate the 

COAUD in Brazil. 

 

Keywords: Audit Committee. Corporate Governance. Risk management. Compliance. 

Best practices. Organizational culture. Listed companies. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil tem vivido nos últimos 25 anos uma crescente valorização das normas 

e instituições de governança corporativa, com a criação de entidades como o IBGC 

em 1995 e a introdução de normas e melhores práticas alinhadas à SOX a partir de 

20021. Mais recentemente, com a introdução do CBGC, o qual foi acolhido pela CVM 

por meio da ICVM 586 (atual RCVM 80)2, a instituição de um COAUD independente e 

qualificado3 passou a ser recomendada a todas as companhias abertas no Brasil, 

devendo a adoção parcial ou a não adoção dessa prática ser justificada ao mercado 

por meio do informe anual sobre o CBGC4. 

Embora o COAUD já fosse obrigatório para determinadas instituições 

financeiras5 e seguradoras6 desde 2004 e 2015, respectivamente, foi o Regulamento 

do Novo Mercado de 20187 que tornou o COAUD, estatutário ou não, obrigatório8 para 

todas as companhias abertas listadas nesse segmento da B3 a partir de 2021. 

À medida em que as normas e as melhores práticas determinam ou recomendam 

a adoção de novas obrigações de reporte e transparência para as companhias abertas 

no Brasil, o volume de informações críticas a se monitorar, o grau de especialização 

necessário para esse monitoramento, o tempo disponível para os órgãos de 

governança existentes, bem como a tendência de elevação do risco de 

responsabilização pessoal dos conselheiros de administração, reforçam a importância 

do COAUD como parte da estrutura de apoio ao CA9. Por outro lado, ainda não se 

pode considerar extenso o material produzido até agora com o objetivo de retratar os 

desafios e as soluções práticas para a implantação e o bom funcionamento desse 

órgão de governança no cotidiano das companhias abertas brasileiras. 

 
1 Segundo Menezes (2018, p. 118-119), enquanto a SOX “estabelece a constituição do Comitê̂ de Auditoria, responsável pela 
contratação e supervisão dos auditores externos e acompanhamento do trabalho dos auditores internos”, a legislação 
brasileira, embora não torne obrigatória “a criação de um comitê̂ de auditoria, [...] a cartilha da CVM, publicada em 2002, 
recomenda a inclusão do mesmo com o objetivo de desempenhar papeis semelhantes ao comitê̂ dos EUA.” 
2 Em 2 de maio de 2022, as disposições da ICVM 586 foram totalmente revogadas e substituídas pela RCVM 80. 
3 Que deve, segundo o item 22 do Anexo D da RCVM 80, “(i) ter entre suas atribuições a de assessorar o conselho de 
administração no monitoramento e controle da qualidade das demonstrações financeiras, nos controles internos, no 
gerenciamento de riscos e compliance; (ii) ser formado em sua maioria por membros independentes e coordenado por um 
conselheiro independente; (iii) ter ao menos um de seus membros independentes com experiência comprovada na área 
contábil-societária, de controles internos, financeira e de auditoria, cumulativamente; e (iv) possuir orçamento próprio para a 
contratação de consultores para assuntos contábeis, jurídicos ou outros temas, quando necessária a opinião de um 
especialista externo.” 
4 O informe é de divulgação obrigatória para as companhias abertas cujas ações ou certificados de depósito de ações sejam 
negociados em bolsa de valores, nos termos do Parágrafo único do art. 32 da RCVM 80. 
5 RCMN 3.198 (atual RCMN 4.910). 
6 RSUSEP 321. 
7 Art. 22 
8 Art. 22 do Regulamento do Novo Mercado. 
9 DUTRA, Ana. A More Effective Board of Directors. Harvard Business Review, November 2012, disponível em 
<https://hbr.org/2012/11/a-more-effective-board-of-dire> acessado em 03 de março de 2022, p. 1. 

https://hbr.org/2012/11/a-more-effective-board-of-dire
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Muitos se recordarão do emblemático caso da Sadia que, em 2008, entrou em 

colapso financeiro em decorrência de operações com derivativos cambiais. Embora 

uma grave crise como essa tenha diversos fatores a contribuir para a sua formação, 

pelo prisma da governança temos nesse caso uma ilustrativa referência à importância 

do papel do COAUD para a gestão de riscos nas organizações, como veremos a 

seguir. 

Na Sadia o COAUD havia sido criado em 1994 e, por ter ADR negociadas na 

Bolsa de Valores de Nova York desde 2001 e estar também sujeita à SOX, a 

companhia necessariamente atendia aos requisitos mínimos, tanto da SOX quanto do 

Regulamento NYSE. No curso das investigações realizadas pela CVM apurou-se que, 

embora o COAUD tivesse acesso às informações relevantes antes da ocorrência do 

colapso, por questão de agenda não houve tempo de examinar o material relativo às 

operações em questão e à forma de contabilizá-las10. 

Igualmente, a CVM não detectou, em suas apurações, registros de discussões 

pelo CA a respeito das operações com os referidos derivativos cambiais e seus 

respectivos controles no período imediatamente anterior ao colapso, o que levou 

conselheiros da companhia a serem punidos por descumprirem com seu dever de 

diligência. Nesse caso, poderia ter sido de grande valia a atuação preventiva do 

COAUD junto à área financeira, em coordenação com o CA, com o objetivo de detectar 

e endereçar os riscos relevantes em seu escopo de atuação que necessitavam de 

atenção antes que se tornassem um problema para a organização. 

Nos Estados Unidos, o mundialmente noticiado caso de má conduta comercial 

da divisão de varejo do banco Wells Fargo foi analisado em pelo menos dois 

importantes estudos de caso a reforçar, entre outros, a importância do COAUD para 

a estrutura de gestão de riscos das organizações11 12. 

A ocorrência desses e de outros casos similares ilustra tanto a importância de 

se ter um COAUD efetivo e bem estruturado, para além dos requisitos legais e das 

melhores práticas genéricas, quanto os riscos a que ficam expostas as organizações 

que não possuem esse órgão ou não o têm em funcionamento de forma adequada. 

 
10 SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da. O Caso Sadia | Parte I – Sete erros que levaram a companhia a sucumbir no escândalo 
dos derivativos cambiais. Capital Aberto, 1º de junho de 2012, disponível em <https://capitalaberto.com.br/nao-listavel/o-caso-
sadia-parte-i/>, acessado em 14 de novembro de 2021. 
11 SRINIVASAN, Suraj et al. Sales Misconduct at Wells Fargo Community Bank. HBS No. 118-009. Harvard Business 
School Publishing, [s.l.] 2017. 
12 PEREGRINE, Michael W. A “Wells Fargo” Briefing for the Audit Committee. New York University School of Law, 
disponível em <https://wp.nyu.edu/compliance_enforcement/2017/06/08/a-wells-fargo-briefing-for-the-audit-committee/>, 
acessado em 17 de dezembro de 2021. 

https://capitalaberto.com.br/nao-listavel/o-caso-sadia-parte-i/
https://capitalaberto.com.br/nao-listavel/o-caso-sadia-parte-i/
https://wp.nyu.edu/compliance_enforcement/2017/06/08/a-wells-fargo-briefing-for-the-audit-committee/
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Este estudo tem como principal objetivo complementar as normas e as melhores 

práticas existentes com propostas baseadas em aspectos práticos da dinâmica de 

funcionamento do COAUD nas companhias abertas brasileiras da atualidade e 

fornecer para essas organizações um roteiro para implantação bem-sucedida e 

funcionamento efetivo desse órgão de governança. 

Adicionalmente, com o objetivo de contribuir com a missão do COAUD e das 

organizações de que fazem parte, relacionado à busca pelo constante aprimoramento 

de suas culturas de gestão de riscos, buscamos também, de forma subsidiária, 

apresentar reflexões fundamentadas a respeito dos principais desafios identificados 

na prática cotidiana de companhias abertas brasileiras. 

Como reflexão geral, procuramos identificar, por meio de conversas informais 

com profissionais experientes de mercado e com vivência em COAUD de companhias 

abertas brasileiras de diversos setores, os principais desafios para o bom 

funcionamento desse órgão de governança e em que circunstâncias e por que motivos 

ele deixa de funcionar bem. 

De forma específica, uma das questões enfrentadas nesta dissertação é a dos 

relacionamentos e potenciais conflitos com os demais órgãos das empresas, bem 

como as situações em que essas tensões podem ganhar proporções desafiadoras. 

Buscamos também contemplar os aspectos relacionados ao perfil dos membros 

do COAUD com influência mais relevante sobre o seu bom funcionamento, bem como 

as situações em que a biografia e as competências comportamentais podem dificultar 

o bom funcionamento desse órgão. 

Para contemplar um dos aspectos táticos mais relevantes para as organizações 

com relação ao COAUD, procuramos mapear de que forma a organização interna 

desse órgão de governança impacta no seu desempenho. Igualmente, investigamos 

de que maneiras a forma como o COAUD é estruturado e o alinhamento de 

expectativas com relação ao seu papel na organização interferem com o 

desenvolvimento das suas atribuições. 

Por fim, tendo em vista a crescente repercussão dos temas relacionados a 

conformidade, tanto no mercado quanto na mídia, esta dissertação busca também 

clarificar quais são os maiores desafios no tratamento de denúncias e em que 

situações isso pode se tornar um desafio para o bom funcionamento do COAUD. 

Em termos de estrutura, a partir da seção 3 este ensaio apresenta o COAUD e 

suas características essenciais, com o objetivo de contextualizar o leitor em relação 
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aos papéis desenvolvidos por esse órgão na estrutura de governança corporativa das 

companhias abertas brasileiras. 

Em seguida, na seção 4, são abordadas as normas que regulam o COAUD no 

Brasil e as principais normas norte-americanas e referências de abrangência global 

relativas a esse órgão de governança. Nesse capítulo são também detalhadas as 

melhores práticas e as hipóteses de obrigatoriedade desse órgão de governança, bem 

como os deveres e responsabilidades dos seus membros. 

Ao final, abordamos o funcionamento do COAUD nas companhias abertas 

brasileiras, seus aspectos estratégicos, pontos de atenção e desafios em suas 

diferentes fases de maturidade. Para uma melhor compreensão da dinâmica e dos 

desafios atuais desse órgão de governança nas companhias abertas brasileiras, a 

seção 5 inclui o resultado de uma pesquisa qualitativa com questões abertas, 

respondidas em caráter de confidencialidade por meio de conversas informais com 

nove membros do COAUD de organizações atuantes em diversos setores, incluindo 

serviços financeiros, varejo, tecnologia, mineração, indústria e logística, bem como a 

experiência própria do autor. 

  



 15 

2. METODOLOGIA  
 

O presente estudo tem como tema central de pesquisa responder à questão de 

como implantar o COAUD em uma companhia aberta e assegurar o seu bom 

funcionamento, buscando fornecer uma visão objetiva sobre as normas que 

atualmente disciplinam o COAUD em companhias abertas no Brasil, enriquecidas por 

pesquisa de campo com base em questões abertas, por meio da qual colhemos junto 

a experientes atores relatos de suas vivências práticas com relação aos fatores que 

impactam o desempenho desse órgão de governança nas companhias abertas 

brasileiras. 

O público-alvo deste ensaio é formado por companhias que desejem implantar 

o COAUD em suas estruturas de governança ou, quando já implantados, aprimorar o 

seu funcionamento. O estudo poderá ser útil também para profissionais que já atuam 

ou que queiram atuar nesses órgãos, para uma melhor compreensão do seu 

funcionamento e possíveis pontos de atenção. 

Esta dissertação tem como modelo de pesquisa predominante o de trabalho 

exploratório. Seu objeto primário de estudo é o arcabouço normativo aplicável às 

organizações brasileiras em geral, com ênfase na identificação das melhores práticas 

para implantação e apoio ao bom funcionamento desse órgão de governança nas 

companhias abertas sediadas no país.  

Para retratar o estado da arte em governança corporativa no que diz respeito à 

inserção do COAUD na estrutura de governança das companhias abertas no Brasil, 

identificamos e estudamos os Estatutos Sociais e Regimentos Internos desse órgão 

adotados pelas dez companhias com as melhores pontuações ESG13 de acordo com 

a edição de 2022 do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3)14, tidas 

pelo mercado como referências nesse quesito. 

Com a finalidade de acrescentar uma perspectiva viva e compreensiva do que 

já funciona bem, do que ainda não funciona bem e dos fatores críticos para o bom 

funcionamento desse órgão de governança, realizamos nove conversas informais 

 
13 ADACHI, Vanessa. ISE 2.0: Como vai funcionar o novo Índice de Sustentabilidade da B3, Capital Reset, 20 de julho de 
2021, disponível em <https://www.capitalreset.com/ise-2-0-como-vai-funcionar-o-novo-indice-de-sustentabilidade-da-
b3/?utm_campaign=20072021_-_ise__agrogalaxy&utm_medium=email&utm_source=RD+Station>, acessado em 16 de 
setembro de 2021. 
14 ADACHI, Vanessa. ISE: EDP, Renner, Telefônica, CPFL e Natura lideram ranking ESG da B3, Capital Reset, 28 de janeiro 
de 2022, disponível em <https://www.capitalreset.com/ise-edp-renner-telefonica-cpfl-e-natura-lideram-ranking-esg-da-
b3/?utm_campaign=280122_-_ranking_ise_b3&utm_medium=email&utm_source=RD+Station>, acessado em 11 de fevereiro 
de 2022. 

https://www.capitalreset.com/ise-2-0-como-vai-funcionar-o-novo-indice-de-sustentabilidade-da-b3/?utm_campaign=20072021_-_ise__agrogalaxy&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.capitalreset.com/ise-2-0-como-vai-funcionar-o-novo-indice-de-sustentabilidade-da-b3/?utm_campaign=20072021_-_ise__agrogalaxy&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.capitalreset.com/ise-edp-renner-telefonica-cpfl-e-natura-lideram-ranking-esg-da-b3/?utm_campaign=280122_-_ranking_ise_b3&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.capitalreset.com/ise-edp-renner-telefonica-cpfl-e-natura-lideram-ranking-esg-da-b3/?utm_campaign=280122_-_ranking_ise_b3&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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com experientes integrantes de COAUD em companhias abertas sediadas no Brasil 

com atuação em diversos setores. Dentre os interlocutores dessas conversas estão 

profissionais que integram ou já integraram CA, a alta gestão de órgãos reguladores 

no Brasil, de departamentos financeiros, operacionais e tributários de organizações 

brasileiras listadas em bolsas de valores e com presença global. Essa diversidade de 

experiências tem o propósito de adicionar pontos de vista externos às visões desses 

profissionais enquanto membros de COAUD.  

As conversas informais foram gravadas com a ciência e concordância dos 

interlocutores, sob a condição de anonimato, e seguiram um roteiro de questões 

básicas para propiciar reflexões mais amplas e livres sobre os temas abordados. Após 

transcritas, essas reflexões foram consolidadas em grandes categorias por afinidade 

de temas nas seções 5.1 a 5.5. 

O primeiro interlocutor é um experiente executivo financeiro com extenso 

histórico de atuação em companhias de diversos setores no Brasil, atualmente com 

atuação focada em CA, CF e COAUD. Ele é citado como Interlocutor 1. 

O segundo interlocutor foi sócio de uma grande firma de auditoria global e, 

atualmente, exerce mandatos como membro de CA e de COAUD em companhias 

abertas brasileiras. Ele é citado como Interlocutor 2. 

A terceira interlocutora é uma profissional de referência no mercado de capitais 

brasileiro e que atualmente participa de CA e COAUD de alguns dos maiores grupos 

empresariais do País, tanto com atuação em serviços financeiros quanto em outros 

setores. Nos referimos a ela como Interlocutora 3. 

O quarto interlocutor é um especialista em ciências contábeis com profunda 

experiência em contabilidade societária e atuação em CF e COAUD de empresas 

brasileiras de diversos perfis. Suas respostas aos quesitos da conversa informal estão 

registradas como Interlocutor 4. 

A quinta interlocutora possui extensa experiência em temas tributários e 

regulatórios, com sólida experiência profissional em companhias e firmas de serviços 

profissionais de grande porte no Brasil, participa de COAUD de empresas em variados 

setores. Ela é citada como Interlocutora 5. 

O sexto interlocutor é um profissional com atuação em COAUD de companhias 

brasileiras no Brasil e no exterior. Anteriormente, foi sócio de firma global de auditoria 

e está citado como Interlocutor 6. 



 17 

A sétima interlocutora atua em CA e COAUD de algumas das organizações 

brasileiras com maior projeção no mercado. Ela é, também, referência no meio 

acadêmico e suas respostas à conversa informal estão registradas como Interlocutora 

7. 

O oitavo interlocutor é um experiente membro de CA, CF e COAUD em 

companhias brasileiras de diversos perfis, com histórico profissional e acadêmico em 

mercados de capitais e governança corporativa. Ele é citado como Interlocutor 8. 

O nono interlocutor possui ampla experiência profissional em posições de 

liderança executiva em empresas brasileiras e globais. Atualmente participa de CF e 

COAUD e está citado como Interlocutor 9. 

Buscamos também conectar as perspectivas práticas trazidas e as 

recomendações feitas ao longo deste estudo com as melhores práticas de mercado, 

conforme recomendadas por entidades de referência em governança corporativa no 

Brasil e no mundo. Para esta finalidade, consultamos livros, manuais e artigos 

acadêmicos. 

Com o objetivo de proporcionar um ponto de partida para reflexão das 

companhias que desejarem implantar o COAUD em suas estruturas de administração, 

incluímos também, como apêndices a esta dissertação, um modelo de Estatuto Social 

e um modelo de Regimento Interno para COAUD, ambos baseados nas práticas das 

companhias reconhecidas por sua liderança em governança corporativa no mercado 

brasileiro. Sem a pretensão de serem documentos exaustivos, esses modelos têm 

como propósito incluir de forma objetiva e coerente as recomendações apresentadas 

nesta dissertação, de forma que as organizações possam adaptá-los aos seus 

contextos operacionais. 

Por fim, sempre que aplicável, o autor buscou trazer a sua própria experiência 

profissional como fonte de conhecimento complementar. 

O pesquisador atua com governança corporativa há mais de dezessete anos, 

sendo atualmente o sócio responsável por essa prática em um escritório de advocacia 

especializado no atendimento a indivíduos e famílias empresárias, empresas de 

médio e grande porte e participantes do mercado financeiro. Nessa capacidade, 

frequentemente assessora sócios e acionistas, CA de empresas, investidores e 

veículos de investimento em temas de governança, compliance, gestão de riscos e 

contratuais. 
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Integrou, na qualidade de membro ou como coordenador, a composição inicial 

do COAUD de duas organizações de grande porte no segmento de mobilidade 

urbana. Nessas companhias, liderou a implantação desse órgão de governança 

juntamente com a administração e os demais integrantes do COAUD, bem como a 

sua integração ao CA e às demais áreas chave de ambas as organizações como 

auditoria interna, contabilidade, gestão de riscos, compliance e jurídico. 

Atuou também como vice-presidente de CA e como principal executivo jurídico 

e financeiro, tendo liderado projetos de implantação e revisão de estruturas de 

governança, bem como coordenado iniciativas de aprimoramento dos controles 

internos, políticas de governança, divulgação de informações e do relacionamento 

com acionistas, reguladores e órgãos de controle. 
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3. COMITÊ DE AUDITORIA NO BRASIL 
 

Não é esperado que os administradores tenham o pleno domínio de todos os 

conhecimentos técnicos necessários para o funcionamento das organizações que 

comandam, entretanto, exige-se deles que ainda assim sejam capazes de tomar 

decisões de forma objetiva e racional para o negócio 15  e de reportar aos seus 

investidores e às demais partes interessadas os resultados dessas organizações de 

forma correta e livre de fraudes. Em muitos casos, isso requer a consulta a 

especialistas dentro e fora da organização e, dada a importância e a natureza 

recorrente de determinados temas e riscos associados, pode ser necessária a 

constituição de órgãos internos específicos para assessorar de forma permanente os 

administradores. 

Nesse contexto introduziu-se no Brasil a figura do COAUD, já conhecida há mais 

tempo em mercados mais maduros, como o norte-americano. Trata-se de um órgão 

de governança que possui, ao mesmo tempo, a autoridade e as competências 

necessárias para monitorar e avaliar os processos e as pessoas envolvidas na 

produção e revisão das DC, bem como em outras questões críticas de governança, 

tais como a recepção e o tratamento de denúncias e a prevenção ao descumprimento 

de leis e normas internas. 

O Regulamento do Novo Mercado 16  tornou o COAUD, estatutário ou não, 

obrigatório17 para todas as companhias abertas listadas nesse segmento da B3 a 

partir das AGO de 2021. Surgido no ordenamento jurídico brasileiro em 200418 como 

um órgão estatutário de assessoramento vinculado diretamente ao CA, o COAUD era 

inicialmente obrigatório apenas para determinadas instituições financeiras. 

A partir de 201119, a CVM regulamentou o funcionamento do COAUD para o 

restante do mercado e, em 2016 20 , as empresas estatais e as sociedades de 

economia mista de maior porte passaram a ter a obrigatoriedade de instituir esse 

órgão de governança. A NYSE desde 1977 já tem o COAUD como órgão obrigatório 

para as empresas cujas ações são negociadas naquele mercado21 e, desde 1939, já 

 
15 REBELO, Nikolai Sosa. Os Deveres Fiduciários dos Administradores de S.A. em Operações de Fusões e Aquisições. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, Edição eletrônica (Kindle), cap. 3.1. 
16 Art. 22 
17 Art. 22 do Regulamento do Novo Mercado. 
18 RCMN 3.198 (atual RCMN 4.910). 
19 ICVM 509 (atual RCVM 80). 
20 Lei 13.303. 
21 ROSENBLUM, Steven A. CAIN, Karessa L. NILES, Sabastian V. NYSE: Corporate Governance Guide. 2014, disponível em 
<https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/listing/NYSE_Corporate_Governance_Guide.pdf>, acessado em 06 de junho de 2020, 
p. vi. 
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recomenda a instituição de um órgão de governança com o objetivo de selecionar os 

auditores independentes22.  

Suas atribuições específicas variam de acordo com a norma aplicável a cada 

tipo de companhia em decorrência do setor em que atua e do mercado em que suas 

ações são negociadas, havendo também algumas de suas atribuições comuns, que 

independem do setor de atuação de cada organização e dos órgãos regulatórios a 

elas que estão sujeitas, tais como monitorar e opinar sobre a qualidade dos serviços 

prestados pelos auditores independentes e sobre a qualidade e a integridade das DC. 

Nas áreas e temas que formam o seu escopo, o COAUD atua com o enfoque de 

promover a identificação de pontos de melhoria e a implantação de soluções de forma 

preventiva. 

Segundo o IBGC23, o COAUD é um órgão de suporte ao CA e tem como função 

básica fortalecer a atuação deste na missão de zelar pelas organizações na condução 

dos seus negócios. De forma complementar, a existência do COAUD é também um 

indicativo do compromisso de uma organização com a transparência e as boas 

práticas de governança. 

Tendo em vista a amplitude e a variedade de temas que fazem parte do escopo 

de atuação de um CA, esse órgão de governança pode contar com a assessoria do 

COAUD para aumentar sua capacidade de se aprofundar em áreas que demandam 

um acompanhamento específico e especializado para evitar problemas de 

governança, fraudes contábeis ou uma gestão de riscos deficiente. 

No Brasil, organizações participantes do Novo Mercado 24  ou que possuam 

valores mobiliários negociados na NYSE 25  ou em outras bolsas de valores 

estrangeiras, empresas públicas de maior porte 26 , determinadas instituições 

financeiras27 e seguradoras28 têm o COAUD como exigência legal ou regulatória. 

Embora a LSA já preveja a criação facultativa do COAUD nas companhias, ela é 

mandatória para todas aquelas que se enquadrem nas categorias acima. 

 

 
22 IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Orientações Sobre Comitês de Auditoria: Melhores Práticas no 
Assessoramento ao Conselho de Administração. São Paulo: IBGC/IBRACON, 2017, p. 11. 
23 IBGC, 2017, op. cit., p. 9. 
24 Regulamento do Novo Mercado. 
25 New York Stock Exchange (NYSE). NYSE Listed Company Manual. Section 303A.06 e 303A.07. 
26 Lei n. 13.303. 
27 RCMN 3.198 (atual RCMN 4.910). 
28 RSUSEP 321. 
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3.1 FUNÇÃO BÁSICA E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

 

As melhores práticas postuladas pelo IBGC29 indicam que o COAUD tem como 

principais atribuições supervisionar e avaliar o processo de confecção das DC pelas 

áreas responsáveis, assim como a sua revisão pelos auditores independentes, 

monitorar a eficácia dos controles internos, da gestão de riscos, das normas e 

procedimentos, da estrutura de conformidade e do trabalho da auditoria interna. Em 

linhas gerais, trata-se muito mais de um órgão com funções de supervisão e 

orientação do que de execução30. 

 

3.1.1 Supervisão do processo de elaboração e da qualidade das demonstrações 

contábeis 

 

A necessidade inicial que deu origem ao COAUD foi a de garantir a qualidade 

e a integridade das DC das organizações. Embora esse órgão não deva se envolver 

no processo de elaboração propriamente dito, o COAUD tem a prerrogativa de 

acompanhar as áreas responsáveis ao longo do processo de preparação dos 

demonstrativos periódicos e de revisão pelos auditores independentes, discutir seus 

aspectos críticos com os colaboradores envolvidos e levar ao conhecimento do CA 

quaisquer pontos de atenção31. 

A ICVM 509 (atual RCVM 80) introduziu32 a previsão de reuniões ao menos 

bimestrais do comitê de auditoria estatutário, com o objetivo de assegurar que as DC 

sejam sempre discutidas com os auditores independentes e com a administração 

anteriormente à sua divulgação ao mercado. 

Mais do que a avaliação do grau de aderência das DC às normas aplicáveis e 

aos princípios geralmente aceitos, o COAUD também tem como função entender de 

forma qualitativa o grau de maturidade da estrutura de governança da organização e 

seus impactos sobre o processo de coleta, controle e tratamento das informações 

contábeis da organização33. Em caso de divergências entre executivos e auditores 

sobre a interpretação de políticas contábeis complexas ou com grau elevado de 

 
29 IBGC, 2017, op. cit., p. 9.  
30 IBGC, 2017, op. cit., p. 31.  
31 IBGC, 2017, op. cit., p. 32. 
32 Na então vigente ICVM 308, hoje revogada e substituída pela RCVM 23. 
33 IBGC, 2017, op. cit., p. 33. 
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subjetividade, a responsabilidade do COAUD envolve informar e orientar o CA, para 

que este possa decidir a respeito34. 

 

3.1.2 Acompanhamento dos processos de gestão de riscos e controles internos 

 

Tendo em vista a crescente importância da gestão de riscos para as 

organizações, essa atribuição do COAUD constitui um importante ponto de contato 

entre as funções desse órgão e as demais áreas da organização. Cabe ao COAUD 

assessorar o CA em sua responsabilidade de supervisionar e orientar a organização 

na gestão de riscos35. 

No contexto dos riscos operacionais aos quais as organizações estão expostas, 

os controles internos se mostram como uma forma eficaz de mitigar aqueles de 

natureza evitável36 e, dessa forma, o seu monitoramento de forma ativa também faz 

parte das funções do COAUD, juntamente com o dever de informar ao CA sobre 

quaisquer falhas ou fragilidades detectadas37. 

 

3.1.3 Monitoramento da conformidade, integridade, ética e identidade da 

organização 

 

As empresas não são capazes de antecipar todas as situações em que um 

colaborador poderá estar diante de um conflito de interesses, razão pela qual é 

importante que a missão, os valores e a cultura das organizações estejam articulados 

de forma clara para todas as partes interessadas38. 

Dada a relevância dos riscos reputacionais e jurídicos na atualidade, outra 

importante função do COAUD é a de avaliar e acompanhar de forma constante a 

aderência da organização às leis e demais normas aplicáveis às suas atividades, bem 

como a sua estrutura de políticas e procedimentos internos e a maneira como ela 

incentiva o cumprimento dessas últimas pelos seus colaboradores e demais partes 

sujeitas a elas39. 

 
34 IBGC, 2017, op. cit., p. 33-34. 
35 IBGC, 2017, op. cit., p. 35. 
36 MIKES, Anette. KAPLAN, Robert S. When One Size Doesn’t Fit All: Evolving Directions in the Research and Practice of 
Enterprise Risk Management. Journal of Applied Corporate Finance: Corporate Risk Management, v. 27, n. 1, Winter 2015, p. 
40.  
37 IBGC, 2017, op. cit., p. 36-37. 
38 KAPLAN, Robert S.; MIKES, Anette. Managing Risks: A New Framework: smart companies match their approach to the 
nature of the threats they face. Harvard Business Review, June 2012, p. 6.  
39 IBGC, 2017, op. cit., p. 38. 
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3.1.4 Supervisão do funcionamento do código de conduta, ouvidoria e canal de 

denúncias 

 

Essa função do COAUD está ligada de forma praticamente indissociável à 

função anteriormente discutida de monitoramento da conformidade, integridade, ética 

e identidade da organização. Nesse caso, cabe ao COAUD a atribuição de assessorar 

o CA em sua missão de assegurar o cumprimento das leis e das normas internas por 

seus colaboradores e demais partes sujeitas a elas e, quando necessário, que as 

providências cabíveis tenham sido devidamente tomadas para apurar e tratar 

adequadamente eventuais casos de não-conformidade, independentemente da 

situação hierárquica dos envolvidos40. 

Conforme apontam Kaplan e Mikes (2012)41, há mecanismos ativos e passivos 

que podem ser colocados em prática com o objetivo de cobrir adequadamente essa 

função, inclusive o estabelecimento de um canal direto para levar ao conhecimento 

do COAUD casos como o eventual descumprimento de normas por parte de 

integrantes da administração42.  

 

3.1.5 Acompanhamento dos trabalhos e apoio à auditoria interna 

 

Além de auditores internos capacitados 43 , as melhores práticas de 

governança44 indicam como desenho organizacional mais recomendável aquele em 

que a auditoria interna se reporta diretamente ao COAUD. Essa estrutura fortalece, 

ao mesmo tempo, a autonomia dos auditores internos e a comunicação entre estes e 

o COAUD. 

Ainda segundo as práticas recomendadas pelo IBGC45, além de interagir com 

a equipe de auditoria interna na elaboração do seu plano de trabalho, o COAUD 

também tem como função apoiar os auditores no acesso às informações e recursos 

necessários para preencher o seu propósito. Ao menos uma vez por ano, o IBGC 

 
40 IBGC, 2017, op. cit., p. 39. 
41 KAPLAN, Robert S. MIKES, Anette, op. cit., p. 7.  
42 IBGC, 2017, op. cit., p. 40. 
43 KAPLAN, Robert S. MIKES, Anette, op. cit., p. 7.  
44 IBGC, 2017, op. cit., p. 41. 
45 IBGC, 2017, op. cit., p. 41. 
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recomenda que o COAUD avalie e reporte ao CA sua avaliação a respeito do 

desempenho dos auditores internos. 

 

3.1.6 Avaliação e recomendações quanto a seleção, contratação e substituição da 

auditoria independente 

 

Da mesma forma como o COAUD acompanha e apoia a auditoria interna na 

realização das suas funções, o órgão também o faz com relação à auditoria 

independente, porém sem a relação de reporte direto que se recomenda no caso dos 

auditores internos. O objetivo maior é zelar pela qualidade e confiabilidade das DC da 

organização46. 

Com relação aos auditores independentes, o IBGC47 recomenda que o COAUD 

tenha como principais atribuições, propor ao CA a contratação e a substituição da 

auditoria com base em avaliação da qualidade dos trabalhos e grau de independência, 

interagir com a auditoria desde o planejamento dos trabalhos e de identificação de 

riscos até a aprovação das DC pelo órgão máximo de governança da organização. 

 

3.1.7 Avaliação e monitoramento de transações com partes relacionadas 

 

Como veremos mais adiante, outra importante atribuição do COAUD é a de 

avaliar a monitorar as transações com partes relacionadas. Com o suporte da área de 

auditoria interna e de maneira coordenada com a administração, o órgão deve analisar 

e se manifestar sobre a adequação dessas operações e da formalização dos seus 

registros nas DC e sua adequada divulgação ao mercado. 

Em relação às transações com partes relacionadas, é também função do 

COAUD recomendar a correção e o aprimoramento das políticas internas aplicáveis 

quando necessário. A relevância dessa atribuição tornou-se ainda mais acentuada 

com a entrada em vigor da Lei do Ambiente de Negócios48, que tornou obrigatório 

para as companhias abertas submeter à Assembleia Geral determinadas operações 

dessa natureza. 

 

 
46 IBGC, 2017, op. cit., p. 42. 
47 IBGC, 2017, op. cit., p. 42-45. 
48 Lei Nº 14.195, de 26 de agosto de 2021. 
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3.1.8 Avaliação do cumprimento das recomendações dos auditores internos e 

externos 

 

Cabe também ao COAUD acompanhar e avaliar o atendimento, pelos 

administradores, das recomendações e questionamentos feitos pela auditoria 

independente e pela auditoria interna, bem como analisar as justificativas para a não 

adoção dessas recomendações pela administração. Como veremos adiante, para 

determinadas organizações, como aquelas sujeitas à RCMN 4.910 e à RSUSEP 321, 

esse acompanhamento inclui a obrigatoriedade de reuniões trimestrais ou semestrais 

com a diretoria e com os auditores internos e externos, bem como o registro em ata 

do conteúdo das reuniões realizadas. 

 

3.1.7 Aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos 

 

Identificar fragilidades e oportunidades de correção e aprimoramento das 

políticas, práticas ou procedimentos da organização no contexto de sua atuação e 

formular recomendações à administração nesse sentido também fazem parte das 

atribuições do COAUD. Nesse sentido, o órgão deve realizar reuniões com o CF, o 

CA, com o CEO e com as diretorias das áreas, conforme o caso, para discutir as 

propostas de correção ou aprimoramento. 

 

3.1.8 Divulgação das atividades, resultados, conclusões e recomendações 

 

Por fim, inclui-se entre as atribuições do COAUD a elaboração de um relatório 

de suas atividades, resultados, conclusões e recomendações. Embora a periodicidade 

para divulgação desse relatório possa variar, ela deverá ser no mínimo anual, 

coincidindo com a apresentação das DC49. 

 

3.2 COMPOSIÇÃO 

 

Embora não haja no Brasil uma determinação legal aplicável a todas as 

organizações, as normas existentes determinam que o COAUD seja composto por no 

 
49 RCVM 23, Art. 31-D, VI. 
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mínimo três membros50. O IBGC51 recomenda que ele seja composto somente por 

conselheiros, sob a coordenação de um conselheiro independente e que tenha, entre 

seus membros, pelo menos um que possua experiência comprovada em temas 

contábeis, controles internos, finanças e auditoria independente.  

Adicionalmente, o IBGC52 recomenda que o COAUD seja composto por um 

número ímpar de profissionais de perfis acadêmicos e profissionais diversificados, 

tendo como base comum a proficiência em temas contábeis, financeiros e de riscos. 

A depender do setor em que a organização atua, a instalação e o funcionamento 

do COAUD em sua estrutura poderão estar sujeitos a regulamentações específicas. 

Entidades do setor bancário53, por exemplo, possuem prazos de mandato, limitações 

à recondução do membro e periodicidade para elaboração de seu relatório diferentes 

das demais organizações no Brasil. 

  

 
50 RCVM 23, Art. 31-C; RCMN 4.910, Art. 9o; RSUSEP 321, Arts. 130 e 132; e Lei 13.303, art. 25. 
51 IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. 5. ed. São 
Paulo, IBGC, 2015. p. 60. 
52 IBGC, 2017, op. cit., p. 24. 
53 Brasil. BC, op. cit. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO-NORMATIVO 
 

4.1 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

4.1.1 Normas brasileiras 

 

A partir de 2001, com a segunda edição do seu Código das Melhores Práticas 

de Governança Corporativa, o IBGC passou a recomendar às organizações de forma 

geral a adoção do COAUD54. Em 2004, a RCMN 3.19855, antecessora da RCMN 

4.910, tornou o COAUD obrigatório para as instituições financeiras acima de 

determinado porte. 

A Comissão de Valores Mobiliários, por meio da ICVM 50956, também passou 

a regular o funcionamento do COAUD para organizações não financeiras que optarem 

pela criação desse órgão em caráter estatutário e permanente. Ao regulamentar a 

instalação do COAUD estatutário e com funcionamento permanente, a ICVM 509 

alterou parcialmente a norma então em vigor57 (revogada e substituída pela RCVM 

23) e passou a permitir, para as companhias que adotem esse modelo, a ampliação 

do prazo máximo para troca da empresa responsável pela auditoria independente de 

cinco par dez anos.  

De forma similar à normatização das instituições financeiras pelo CMN, em 

2015 foi a vez de o CNSP, por meio da RSUSEP 321, tornar o COAUD obrigatório 

para seguradoras acima de determinado porte. Essa Resolução também se tornou 

aplicável às entidades supervisionadas pela SUSEP que decidam, de forma 

voluntária, pela instalação do COAUD. 

A Lei 13.303, que atualizou e tornou mais objetivas as normas de governança 

aplicáveis às empresas públicas e sociedades de economia mista criou, entre outras, 

a obrigatoriedade da instituição do COAUD para as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista com receita operacional bruta igual ou superior a R$ 

90.000.000,00 no exercício social anterior58. O COAUD previsto na Lei 13.303, que 

passou a valer em 2018 para as empresas públicas e sociedades de economia mista 

 
54 IBGC (coord.). Código Brasileiro de Governança Corporativa: Companhias Abertas. São Paulo: IBGC, 2016, p. 49-50. 
55 Em 1º de janeiro de 2022, as disposições da RCMN 3.198 foram totalmente revogadas pela RCMN 4.910. 
56 Alterou a então vigente ICVM 308, hoje revogada e substituída pela RCVM 23. 
57 A ICVM 308. 
58 Art. 1º, § 1º. 
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constituídas anteriormente a sua vigência, possui estrutura e núcleo de atribuições 

compatíveis com as empresas privadas. 

Também em 2016 a B3 propôs, entre outras reformas dos regulamentos do 

Novo Mercado e do Nível 2, a introdução do COAUD como órgão obrigatório para as 

companhias participantes desses dois segmentos especiais de listagem. A proposta 

foi aprovada para o Novo Mercado e as regras entraram em vigor em 2018, com prazo 

de adaptação até a AGO de 202159 para as companhias que já faziam parte desse 

segmento de listagem quando da entrada em vigor de seu novo regulamento.  

Por fim, ainda em 2016, foi introduzido o CBGC, que prevê a adoção do 

COAUD pelas companhias abertas adotando-se o modelo “aplique ou explique”. A 

ICVM 58660 reconheceu e acolheu formalmente o CBGC e estabeleceu a obrigação 

de as companhias esclarecerem e explicarem aos investidores, tanto no Informe sobre 

o CBGC - Companhias Abertas quanto no Formulário de Referência, a sua adesão ou 

não às práticas recomendadas pelo código. 

Para as instituições financeiras e demais organizações sujeitas à regulação do 

BACEN, a RCMN 4.910 determina que o COAUD será composto61 por, no mínimo, 

três integrantes, incluindo pelo menos um que possua comprovados conhecimentos 

de contabilidade, que atendam aos requisitos para o exercício de cargos estatutários 

em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como 

critérios de independência em relação à instituição e aos seus auditores 

independentes e, ainda, de ocupação de cargos em sociedades que possam ser 

consideradas concorrentes. Nas instituições sujeitas à RCMN 4.910, os membros 

desse órgão terão mandatos de até cinco anos, sendo que até um terço dos membros 

poderá servir por um mandato de até dez anos consecutivos62. As atribuições mínimas 

do COAUD dessas organizações são63: 

• recomendar à administração a firma de auditoria independente a ser contratada e 

os termos da sua contratação ou substituição; 

• revisar as demonstrações financeiras anuais e semestrais, bem como as notas 

explicativas e os demais documentos que as acompanham; 

• avaliar a efetividade das auditorias independente e interna; 

 
59 Inicialmente previsto para a AGO de 2020, o prazo previsto no Regulamento do Novo Mercado foi prorrogado pelo Ofício 
Circular 005/2020 da B3. 
60 Atual RCVM 80. 
61 RCMN 4.910, Art. 9o. 
62 RCMN 4.910, Art. 10. 
63 RCMN 4.910, Art. 11. 
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• avaliar o cumprimento, pelos administradores, das recomendações feitas pelas 

auditorias independente e interna; 

• definir e divulgar procedimentos para recepção de informações relativas ao 

descumprimento de leis e normas internas, inclusive com a proteção do prestador 

e da confidencialidade das informações; 

• recomendar à diretoria a correção ou o aprimoramento de políticas, práticas ou 

procedimentos identificados no contexto de sua atuação; 

• realizar no mínimo reuniões trimestrais com a diretoria, com os auditores 

independentes e com os auditores internos para acompanhar o cumprimento das 

suas recomendações ou questionamentos, registrando em atas o conteúdo dessas 

reuniões; 

• realizar reuniões com o CF e com o CA para discutir sobre políticas, práticas e 

procedimentos identificados no contexto de sua atuação; 

• acompanhar e avaliar a independência dos auditores independentes; e 

• outras atribuições que venham a ser determinadas pelo BACEN. 

As organizações que optarem por aderir à RCVM 23 deverão ter seu COAUD 

composto por64, no mínimo, três integrantes, sendo ao menos um deles também 

membro do CA porém não da diretoria da organização, incluindo pelo menos um que 

possua reconhecida experiência em temas de contabilidade societária, que atendam 

aos requisitos para o exercício de cargos de administração em companhias abertas, 

bem como critérios de independência em relação à organização e aos seus auditores 

independentes, inclusive a ocupação de cargos em sociedades que possam ser 

consideradas concorrentes. Nesse caso, os membros do COAUD poderão exercer 

seus mandatos por até dez anos. O COAUD nessas organizações possui as seguintes 

competências65: 

• opinar sobre a contratação e a substituição dos auditores independentes; 

• supervisionar as atividades dos auditores independentes e avaliar sua 

independência, bem como a qualidade e a adequação dos serviços; 

• supervisionar as atividades da área de controles internos; 

• supervisionar as atividades da área de auditoria interna; 

• supervisionar as atividades de elaboração das DC; 

 
64 RCVM 23, Art. 31-C. 
65 RCVM 23, Art. 31-D. 
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• monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controles internos; 

• monitorar a qualidade e a integridade das DC e demais informações divulgadas 

com base em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis; 

• avaliar e monitorar as exposições de risco; 

• avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a auditoria interna, a 

adequação das transações com partes relacionadas e suas evidenciações; e 

• elaborar relatório anual de suas atividades, resultados, conclusões e 

recomendações, a ser apresentado juntamente com as DC. 

Já para as organizações sujeitas à regulação da SUSEP, a RSUSEP 321 

determina66 que o COAUD será composto por, no mínimo, três integrantes, incluindo 

pelo menos um que possua comprovados conhecimentos de contabilidade e auditoria 

contábil dos segmentos em que a organização opera, que atendam aos requisitos 

para o exercício de cargos estatutários em instituições supervisionadas pela SUSEP, 

que não possuam no exercício social corrente ou tenham possuído no exercício social 

anterior, pessoalmente ou por parentesco até o terceiro grau, vínculos de emprego 

(exceto participação no CA) ou de prestação de serviços de auditoria independente 

com a organização. Nessas instituições, os membros desse órgão terão mandatos de 

até cinco anos. São atribuições mínimas do COAUD dessas organizações67: 

• recomendar à administração a contratação e a substituição dos auditores 

independentes; 

• revisar as demonstrações financeiras anuais e semestrais, bem como as notas 

explicativas e os demais documentos que as acompanham; 

• avaliar a efetividade das auditorias independente e interna; 

• avaliar o cumprimento, pelos administradores, das recomendações feitas pelas 

auditorias independente e interna ou as justificativas para a sua não aceitação; 

• avaliar e monitorar a estrutura e os procedimentos implantados pela administração 

para recepção e tratamento de informações sobre o descumprimento de leis e 

normas internas, inclusive com mecanismos de proteção do prestador e da 

confidencialidade das informações; 

 
66 RSUSEP 321, Arts. 130 e 132. 
67 RSUSEP 321, Art. 134. 
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• recomendar à presidência da organização ou à diretoria da instituição líder do 

conglomerado a que ela pertença a correção ou o aprimoramento de políticas, 

práticas ou procedimentos identificados no contexto de sua atuação; 

• realizar no mínimo reuniões semestrais com a presidência da organização ou com 

a diretoria da instituição líder do conglomerado a que ela pertença, bem como com 

os auditores independentes e com os auditores internos para verificar o 

cumprimento das suas recomendações ou questionamentos, registrando em atas 

o conteúdo dessas reuniões; 

• realizar reuniões com o CF e com o CA da organização ou da instituição líder do 

conglomerado a que ela pertença, tanto por iniciativa própria quanto por solicitação 

desses órgãos para discutir sobre políticas, práticas e procedimentos identificados 

no contexto de sua atuação; e 

• outras atribuições que venham a ser determinadas pela SUSEP. 

Já nas empresas públicas e sociedades de economia mista sujeitas à Lei 

13.303, o COAUD deverá ser composto68 por três a cinco integrantes, em sua maioria 

independentes, incluindo pelo menos um que possua reconhecida experiência em 

temas de contabilidade societária, que não possuam ou tenham possuído nos doze 

meses anteriores, pessoalmente ou por parentesco até o segundo grau, vínculos de 

emprego (exceto participação no CA) ou de prestação de serviços de auditoria 

independente para a organização. As competências do COAUD das organizações 

sujeitas à Lei 13.30369 são praticamente idênticas às daquelas sujeitas à RCVM 23, 

com a função adicional a seguir, aplicável aos casos em que a organização seja 

patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar: 

• avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos 

atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo 

fundo de pensão. 

As companhias abertas cujas ações sejam negociadas no Novo Mercado 

deverão ter seu COAUD70 composto por, no mínimo, três integrantes, sendo ao 

menos um deles membro independente do CA e um deles que possua reconhecida 

experiência em temas de contabilidade societária, sendo vedada a participação de 

diretores da organização. Nesse caso, os membros do COAUD poderão exercer seus 

 
68 Lei 13.303, art. 25. 
69 Lei 13.303, art. 24. 
70 Art. 22, V. 



 32 

mandatos por até dez anos. O Regulamento do Novo Mercado estabelece as 

seguintes competências mínimas para o COAUD71: 

• opinar sobre a contratação e a substituição dos auditores independentes; 

• avaliar as DC; 

• acompanhar as atividades da área de auditoria interna; 

• acompanhar as atividades da área de controles internos; 

• avaliar e monitorar as exposições de risco; 

• avaliar, monitorar e recomendar correções e aprimoramentos às políticas internas, 

incluindo a de transações com partes relacionadas; e 

• possuir meios para recepção e tratamento de informações sobre o 

descumprimento de leis e normas internas. 

Por fim, a RCVM 8072  determina às companhias abertas, com relação ao 

COAUD em suas estruturas de governança, que elas deverão adotar as seguintes 

práticas ou explicar o motivo da não adoção de um COAUD estatutário, formado em 

sua maioria por membros independentes, coordenado por um membro independente 

do CA, com ao menos um membro independente que possua, cumulativamente, 

experiência comprovada em contabilidade societária, controles internos, finanças e 

auditoria, bem como possua orçamento próprio para a contratação de especialistas 

externos quando necessário, que tenha entre suas atribuições assessorar o CA: 

• no monitoramento e controle de qualidade das DC; 

• nos controles internos; e 

• no gerenciamento de riscos e conformidade (compliance). 

 

4.1.2 Normas norte-americanas e referências de organismos globais 

 

Desde 2002, as companhias cujos valores mobiliários sejam negociados em 

bolsas de valores nos Estados Unidos estão sujeitas à SOX, que tem como um de 

seus dispositivos a obrigatoriedade de instituição de COAUD formado exclusivamente 

por membros independentes do CA73. Adicionalmente à SOX, para as empresas que 

possuam valores mobiliários listados na NYSE, inclusive as companhias abertas 

brasileiras com ADR negociados naquele mercado, aplica-se o Regulamento NYSE, 

 
71 Art. 22, IV. 
72 Anexo D, Item 22a. 
73 SOX, Sec. 301. 
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que determina que o COAUD deverá ser formado por ao menos três membros 

independentes74. 

Com escopo similar ao seu equivalente no Brasil, o COAUD previsto na SOX 

deve dispor de meios para o recebimento e o tratamento de reclamações e denúncias, 

inclusive de forma anônima, envolvendo temas contábeis, de controles internos e de 

auditoria75. Diferentemente do que ocorre no Brasil, contudo, o COAUD previsto na 

SOX, além de ser responsável pela supervisão dos trabalhos dos auditores 

independentes, é também diretamente responsável pela indicação e remuneração 

desses prestadores de serviços para a companhia76. 

A SOX determina, ainda, que o COAUD poderá contratar assessores jurídicos 

ou de outras especialidades conforme a necessidade e deverá dispor de orçamento 

próprio para tais contratações. De mesma forma como acontece com seu equivalente 

brasileiro, o COAUD previsto na SOX deve contar com um especialista financeiro, com 

experiência em assuntos de contábeis, de auditoria, de controles internos e das 

funções do COAUD77.  

Embora o Regulamento NYSE admita interpretação do CA com relação à 

qualificação do membro indicado como especialista financeiro, elas convocam os 

candidatos ao cargo de membros do COAUD a refletirem sobre o compromisso de 

tempo dedicado à função, no contexto de seus demais compromissos já assumidos. 

O Regulamento NYSE determina ainda que, caso um membro participe de três 

COAUD, caberá ao CA deliberar se tal carga de trabalho poderá afetar a capacidade 

do profissional de atuar de forma efetiva em suas funções e divulgar publicamente o 

resultado de sua deliberação a esse respeito. 

Outras disposições do Regulamento NYSE com relação ao COAUD são a 

obrigatoriedade de um regimento interno que preveja as suas atribuições, que deverão 

incluir, no mínimo: auxiliar o CA na supervisão da integridade das DC, da 

conformidade da empresa, das qualificações e independência da auditoria externa e 

do desempenho da auditoria interna e da auditoria externa78. Entre outros, a norma 

determina ainda que o regimento interno deverá prever ainda uma avaliação anual de 

desempenho do COAUD, a realização de reuniões entre o COAUD, a administração 

 
74 Regulamento NYSE, Seção 303A.07 (a) 
75 SOX, Sec. 301. 
76 SOX, Sec. 301. 
77 SOX, Sec. 406. 
78 Regulamento NYSE, Seção 303A.07 (b) 
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e os auditores externos para discussão das DC anuais auditadas e das DC trimestrais 

e os respectivos comentários da administração, bem como a discussão das políticas 

de avaliação e gestão de riscos e, ainda, reportar com regularidade para o CA. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“OCDE”) 

incluiu na edição de 2004 de seus Princípios de Governança Corporativa 

recomendação relativa à adoção do COAUD ou órgão independente similar e à 

atribuição a esse órgão da prerrogativa de recomendar ou efetivamente realizar a 

contratação da auditoria independente, bem como monitorar a independência desses 

auditores externos e as atividades dos auditores internos79. O documento destaca 

também a importância do COAUD, no papel de auxiliar do CA, em monitorar o 

cumprimento das normas éticas das organizações e servir como principal ponto de 

contato para comunicações envolvendo condutas que possam comprometer a 

integridade das DC80. 

Na edição mais recente dos Princípios de Governança Corporativa, que têm 

como propósito auxiliar os responsáveis por formular políticas públicas no 

aprimoramento do arcabouço jurídico, regulatório e institucional de governança 

corporativa, a OCDE destacou também a importância de o COAUD acompanhar os 

controles internos, a gestão de riscos e a estrutura de conformidade das 

organizações81.  

Adicionalmente a OCDE considera como boa prática que a auditoria interna se 

reporte diretamente ao COAUD ou órgão independente similar, de forma a viabilizar 

uma resposta efetiva do CA em casos de desconformidade82 . Por fim a OCDE 

recomenda que o COAUD tenha seu mandato, sua composição e seus procedimentos 

definidos de forma objetiva e divulgados de forma acessível83. 

Em 2013 foi a vez do COSO destacar em seu Framework a importância do papel 

do COAUD como órgão de suporte ao CA na criação e na supervisão do 

funcionamento da estrutura de controles internos e gestão de riscos e na interação 

com os auditores internos e com a auditoria independente84.  

 

 
79 OECD (ED.). OECD principles of corporate governance: 2004. rev. version ed. Paris: OECD, 2004, p. 55-56. 
80 OECD, 2004, op. cit., p. 62. 
81 OECD, 2004, op. cit., p. 49.  
82 OECD, 2004, op. cit., p. 49. 
83 G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015. [s.l.] OECD Publishing, 2015, p. 52. 
84 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Internal Control – Integrated Framework: 
Executive Summary Framework. Coso, 2013, p. 9. 
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4.2 OBRIGATORIEDADE DA INSTITUIÇÃO DO COAUD 

 
Como já vimos na seção 0 acima a instituição do COAUD nas organizações 

brasileiras é obrigatória apenas para aquelas de maior porte em determinados 

setores, como bancos e seguradoras, ou para aquelas cujas ações são negociadas 

no Novo Mercado, independentemente do seu porte ou segmento de atuação. Há 

outros mercados globais, como o norte-americano, cujas leis 85  ou regras para 

negociação86 de ações emitidas por empresas estrangeiras ou de valores mobiliários 

lastreados em ações emitidas por empresas estrangeiras exigem que tais empresas 

tenham COAUD ou órgão equivalente instalado. 

 

4.3 DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS DO COAUD 

 

Por ser um órgão da administração, os membros do COAUD estão sujeitos às 

mesmas responsabilidades que os membros do CA e das diretorias executivas de 

uma companhia. Esses profissionais devem observar os deveres de diligência, de 

lealdade e de informar previstos na LSA87. 

O dever de diligência forma, juntamente com o dever de lealdade, o conjunto dos 

principais deveres fiduciários aos quais historicamente os administradores estão 

sujeitos88. Esse primeiro dever fiduciário envolve estar qualificado para a função; e 

atuar de maneira informada e refletida; agir no interesse da organização; obter as 

informações necessárias e avaliar as alternativas e as consequências; e acompanhar 

a evolução dos assuntos críticos da organização89. 

O dever de lealdade se traduz em manter reserva sobre os negócios da 

organização e no cumprimento às vedações de usar oportunidades de que se tenha 

conhecimento em razão do cargo; omitir-se no exercício ou proteção de direitos da 

organização; deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da 

companhia visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem; e adquirir, para 

revender com lucro, bem ou direito que souber necessário à organização, ou que esta 

tencione adquirir 90 . Faz parte deste dever fiduciário a proibição à prática da 

 
85 Tal como a SOX. 
86 Tal como o Regulamento NYSE. 
87 Arts. 153, 155 e 157. 
88 VELASCO, Julian. How Many Fiduciary Duties are There in Corporate Law. Southern California Law Review, vol. 83, no. 6, 
September 2010, p. 1231. 
89 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. 2. ed. Volume Três. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 120-124. 
90 EIZIRIK, op. cit., p. 133-144. 
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negociação de valores mobiliários com base no uso de informações confidenciais da 

companhia que os emitiu, o insider trading. 

Por fim, o dever de informar, aplicável apenas às companhias abertas, envolve 

a obrigação dos administradores de declararem no ato da posse e periodicamente a 

quantidade de valores mobiliários da companhia de que sejam titulares, bem como a 

divulgação de atos ou fatos relacionados à companhia que possam influir na decisão 

do mercado pela compra ou venda dos valores mobiliários da companhia. 

Outro ponto de distinção importante diz respeito às atribuições do COAUD, por 

vezes associadas às atribuições do CF. O COAUD se reporta ao CA e tem como 

principais atribuições supervisionar processos, estruturas e áreas internas, bem como 

os auditores externos. O CF, por sua vez, se reporta à assembleia de acionistas e tem 

como escopo fiscalizar a atuação da administração. 

  



 37 

5. DINÂMICAS E ASPECTOS RELEVANTES PARA A IMPLANTACAO BEM-
SUCEDIDA E PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO COMITÊ DE AUDITORIA 

 

Embora o COAUD já seja obrigatório desde 2004 para determinadas 

instituições financeiras no Brasil91 e até há mais tempo para companhias brasileiras 

com ações negociadas em alguns mercados estrangeiros92, o órgão só se tornou 

mandatório para as companhias de todos os segmentos listadas no Novo Mercado da 

B3 a partir das AGO de 202193. Para as demais empresas brasileiras, ainda que 

recomendável pelas melhores práticas de governança, a sua adoção é facultativa. 

Para compreender de forma mais aprofundada os fatores que podem impactar 

o funcionamento do COAUD, realizamos uma série de nove conversas informais com 

profissionais de mercado com experiência relevante nesse órgão de governança em 

companhias de diversos setores no Brasil. Estruturamos essas conversas informais 

com base nos tópicos das seções 5.1 a 5.5 a seguir, agregando, sempre que 

pertinente, a própria experiência deste autor. 

Entre os benefícios para as companhias que optam por adotar o COAUD 

estatutário estão a possibilidade de estender de cinco para 10 anos o prazo máximo 

para rodízio dos auditores independentes e a sinalização para o mercado e para o 

público em geral sobre o seu compromisso com a transparência e com a boa 

governança. Em especial, o benefício é o de tornar a organização mais preparada 

para lidar com as fragilidades às quais estiver exposta em seus controles internos, 

políticas e procedimentos, questões de conformidade, gestão de riscos, auditoria 

interna e externa e em suas demonstrações financeiras. 

Sabemos que um COAUD atuante e eficaz é de grande utilidade para o sucesso 

de uma organização no longo prazo e, da mesma forma, o oposto também é 

verdadeiro. O recente caso do Wells Fargo é uma ilustração de como a má conduta 

dos funcionários, nutrida por uma cultura organizacional tóxica, sem um 

monitoramento efetivo de seu COAUD e sem ações efetivas de correção por parte de 

seu CA, podem levar até as maiores organizações a graves crises. 

Nesse caso, a instituição financeira centenária se envolveu em um escândalo 

corporativo de proporções internacionais ao abrir contas e contratar outros produtos 

 
91 Quando entrou em vigor a RCMN 3.198 (atual RCMN 4.910). 
92 A introdução do SOX nos Estados Unidos em 2002, por exemplo, reforçou os requisitos de independência e conhecimentos 
mínimos dos membros do COAUD, aplicáveis também às companhias estrangeiras com ADR negociados nas bolsas de 
valores daquele país. 
93 Após da B3 ter prorrogado, por meio do Ofício Circular 005/2020, o prazo inicialmente previsto no Regulamento do Novo 
Mercado. 
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e serviços, como cartões de crédito, em nome de clientes que não haviam dado 

autorização para isso. O caso resultou na demissão de 5.300 funcionários e 

administradores e na assinatura de um acordo com o Justice Department e a 

Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, mediante o pagamento de 

US$ 3 bilhões para encerrar as discussões a respeito de abusos e fraudes cometidas 

contra seus clientes e do assédio por resultados com relação aos seus 

colaboradores94. 

Um traço comum a todas essas histórias e manchetes é justamente o papel que 

o COAUD poderia ter exercido na prevenção dos grandes prejuízos financeiros e de 

imagem sofridos pelas organizações envolvidas.  

Esta seção retrata tanto as visões dos interlocutores com os quais conversamos 

quanto a visão do autor, sempre que relevante acompanhadas também de 

embasamento teórico e das melhores práticas identificadas. 

Com relação aos aspectos mais gerais da dinâmica do COAUD nas 

organizações, fizemos aos interlocutores de nossa pesquisa de campo as duas 

perguntas a seguir: 

• Quais os principais desafios para o bom funcionamento de um COAUD?  

• Quando um COAUD deixa de funcionar bem e por quê? 

Para compreender os fatores que podem influenciar nos relacionamentos do 

COAUD com os demais órgãos de uma companhia, incluindo o alinhamento de 

expectativas com relação ao papel do COAUD e a destinação de recursos e suporte 

da organização para que o COAUD funcione bem, fizemos aos interlocutores a 

pergunta a seguir:  

• Em que situações as relações e os pontos de tensão com os demais órgãos 

da companhia podem se tornar um desafio?  

Para compreender de forma mais específica a relevância do perfil dos membros 

do COAUD e quais os traços considerados mais importantes para o bom 

funcionamento do órgão, fizemos aos interlocutores a pergunta a seguir:  

• Em que situações o perfil dos integrantes pode se tornar um desafio para o 

bom funcionamento do COAUD? 

 
94 FLITTER, Emily, 2020. 'The Price of Wells Fargo’s Fake Account Scandal Grows by $3 Billion', The New York Times, Feb. 
21, 2020, disponível em <https://www.nytimes.com/2020/02/21/business/wells-fargo-settlement.html>, acessado em 06 de julho 
de 2021. 

https://www.nytimes.com/2020/02/21/business/wells-fargo-settlement.html
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 Para entender melhor a forma como a organização do trabalho do COAUD e o 

suporte dado pela estrutura corporativa no contexto dos diversos processos 

relacionados interferem de forma positiva ou negativa no funcionamento do órgão, 

fizemos aos interlocutores as perguntas a seguir:  

• Em que situações a organização da agenda e dos pontos de atenção 

relevantes do COAUD podem se tornar um desafio para o seu bom 

funcionamento?  

• Quando o desenho do órgão na estrutura da organização pode afetar o 

desempenho do COAUD?  

• Quando a falta de clareza da organização com relação ao papel do COAUD 

ou o desalinhamento de expectativas interfere negativamente no 

desempenho do COAUD? 

Para entender os fatores que impactam na capacidade do COAUD de conhecer 

e tratar situações que envolvem denúncias, fizemos aos interlocutores as perguntas 

a seguir:  

• Em que situações o tratamento de denúncias pode se tornar um desafio 

para o bom funcionamento do COAUD?  

• Já teve experiência com situações em que o COAUD deixou de funcionar 

bem no tratamento de denúncias? 

As respostas dos interlocutores estão agrupadas por recorrência e por 

afinidade de temas nas seções a seguir. 

 

5.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Entre os interlocutores para este estudo, foi grande a importância atribuída à 

capacidade da cultura de uma organização de influenciar na efetividade do COAUD. 

Embora esse impacto nem sempre seja visível externamente ou no curto prazo, como 

veremos a seguir, a cultura parece influenciar todas as dinâmicas de funcionamento 

da estrutura de governança de uma organização. 

De acordo com o Interlocutor 1, os principais desafios na implantação de um 

COAUD efetivo têm como marco inicial um elevado nível de abertura de informações 

e um elevado nível de governança corporativa dentro da organização. Ausentes esses 

dois fatores, em sua visão não há como um COAUD funcionar de forma efetiva. 
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Adicionalmente, segundo o Interlocutor 1, é também essencial a existência de 

auditores externos qualificados para atender o grau de complexidade e o porte da 

organização. Embora seja desejável ter o apoio de uma das maiores firmas de 

auditoria sempre que possível, esse não é um ponto obrigatório desde que exista o 

compromisso da organização com relação às melhores práticas de governança 

corporativa e à abertura de suas transações com partes relacionadas. 

Na visão do Interlocutor 4, o interesse da empresa em fazer o COAUD 

funcionar é o principal desafio. Para ser efetivo, o COAUD precisa ter de fato o apoio 

da organização e do CA que o implantaram em sua estrutura de governança. O 

interesse da administração é o fator que fortalece ou esvazia o COAUD, 

independentemente da qualificação e do perfil dos membros desse órgão. 

Embora em muitos casos não seja fácil detectar o mau funcionamento do 

COAUD no curto prazo, segundo o Interlocutor 4, os indícios reiterados de 

desinteresse da alta administração no funcionamento efetivo do COAUD podem levá-

lo a uma situação de baixíssima relevância na estrutura de governança da 

organização. Se por um lado a ausência de respostas concretas da organização às 

solicitações do COAUD sejam de mais fácil detecção, as verdadeiras causas dessas 

situações raramente são objetivas. 

A Interlocutora 3 cita como fator relevante a qualidade da auditoria interna, ou 

seja, o quanto a área está preparada e dispõe dos recursos necessários para atuar 

nos principais riscos e como a organização a vê. Tendo em vista a sua natureza como 

órgão de supervisão, o COAUD depende em grande medida da auditoria interna para 

entender como os diversos processos que fazem parte de seu escopo existem ou não 

e, em existido, se são sólidos e estão sendo efetivamente praticados pela 

organização. 

Para a Interlocutora 5, há também situações em que o equilíbrio entre a 

participação da administração nas discussões do COAUD é excedido e passa a haver 

um controle do COAUD pela administração e que podem afetar negativamente a 

profundidade e a amplitude dos temas das discussões. Nesses casos, usualmente em 

decorrência da cultura da organização, pode também haver a tendência de os temas 

levados ao COAUD passarem a ter uma expectativa de mera ratificação ou 

formalidade, esvaziando a função do órgão. 

O Interlocutor 6 sumariza de forma didática esse ponto ao citar a cultura da 

organização como o primeiro e maior desafio para o bom funcionamento do COAUD. 
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Há organizações cujos gestores veem as atividades de controle e de auditoria como 

funções que adicionam valor. Essas são culturas mais abertas e que apreciam a 

autocrítica, elevando a capacidade de contribuição do COAUD a um patamar muito 

superior. 

Por outro lado, naquelas organizações com culturas que não apreciam o valor 

da gestão de riscos e dos controles, o COAUD tende a ter um papel mais secundário 

e burocrático e a ter um desempenho aquém do que poderia, segundo o Interlocutor 

6. Como citado por diversos interlocutores, além do seu papel educacional e de 

monitoramento da cultura organizacional, um COAUD bem estruturado também pode 

assumir um papel de agente da mudança na cultura da organização, como veremos 

mais adiante. 

O Interlocutor 9 indicou o desalinhamento de expectativas do CA, do CF e dos 

demais órgãos de governança com relação ao papel do COAUD como sendo um dos 

maiores desafios para o bom funcionamento deste último. Atribuir ao COAUD um 

papel que excede o escopo conceitual do órgão pode levar a uma sobreposição 

indesejada de mandatos em relação a outros órgãos e áreas da organização, como a 

auditoria interna e o próprio CF. 

O apoio e a tônica dada pelo controlador ou acionista de referência da 

organização também foram também destacados pelo Interlocutor 9 como muito 

importantes para o bom funcionamento do COAUD. Embora os órgãos de governança 

devam atuar com independência em relação ao controle e no melhor interesse da 

organização, contar com o apoio da assembleia faz uma grande diferença na 

qualidade e na eficiência do trabalho do COAUD e dos demais órgãos. 

Embora as questões culturais estejam relacionadas a diversos aspectos da 

implantação e da atuação do COAUD nas organizações, esse aspecto também surgiu 

com destaque entre alguns dos relatos dos interlocutores quando perguntados 

especificamente sobre as situações em que o relacionamento com os demais órgãos 

de governança pode se tornar um desafio para o bom funcionamento do COAUD. 

Sintetizando a opinião da maioria dos interlocutores, o relato da Interlocutora 5 

é no sentido de que os relacionamentos tendem a ser bons e a questão cultural é que 

dá o tom e a condição de o COAUD agregar de forma mais ou menos natural as suas 

contribuições para a solução de fragilidades da organização. Quando não há na 

administração a vontade política de que COAUD agregue e, adicionalmente, a 

administração consegue fazer uma gestão nesse sentido, ainda que sem prejudicar o 
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relacionamento entre os envolvidos, o órgão não consegue desempenhar de forma 

efetiva o seu papel. 

A Interlocutora 7 expõe que, por ser relativamente recente nas companhias 

brasileiras, a implantação e o período inicial de funcionamento do COAUD nessas 

organizações ainda exige um trabalho de conscientização e educação dos 

administradores desses negócios pois, frequentemente, poucos sabem quais são as 

funções desse órgão definidas pelas leis e demais normas aplicáveis. Embora a 

tendência seja de melhora desse aspecto ao longo do tempo, o escopo de atuação do 

COAUD, que frequentemente envolve tocar em questões desconfortáveis para seus 

interlocutores, também contribui para potencializar resistências. 

Há situações, na experiência da Interlocutora 7, em que os gestores veem a 

atuação do COAUD como um entrave ao desenvolvimento das atividades das suas 

respectivas áreas na companhia e podem até levar essas preocupações para o CA, 

que efetivamente detém o poder de decisão sobre a criação e a composição do 

COAUD. São tensões naturais, que devem acontecer com alguma recorrência 

enquanto o COAUD estiver desempenhando adequadamente as suas funções. 

Segundo o Interlocutor 8, não se pode esquecer dos exemplos de companhias 

tidas como referências de boa governança que, por vezes, emitem sinais incoerentes 

com relação à adoção de determinados órgãos e outras medidas de fortalecimento 

das suas estruturas. Casos como esses tendem a ser indicativos de questões culturais 

nessas organizações, uma vez que os recursos necessários para o bom 

funcionamento de seus órgãos de governança podem ser tidos como marginais em 

relação à magnitude dos seus orçamentos. 

Na visão do Interlocutor 8, o próprio COAUD é um órgão de difusão cultural nas 

organizações, especialmente no que diz respeito à cultura de controle, gestão de 

riscos, compliance, entre outros. Em um mundo com organizações cada vez mais 

vulneráveis a situações de exposição a riscos de imagem e reputação, os CA 

dependem cada vez mais do apoio de órgãos de assessoramento como o COAUD 

para exercer de forma assertiva o seu papel de liderança. 

O Interlocutor 9 ressaltou como ponto de atenção em relação a esse aspecto o 

fato de que a boa atuação do COAUD depende em parte da confiança do CA naquele 

órgão e em seus integrantes. Isso pode se tornar um desafio à medida em que a 

confiança se transforme em dependência, uma vez que nesse cenário o CA passa a 
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demandar um envolvimento e um grau de detalhamento que tendem a extrapolar o 

escopo de atuação do COAUD. 

Dar a tônica e conquistar espaços também foram aspectos apontados pelos 

nossos interlocutores como importantes para que o COAUD possa efetivamente atuar 

como um agente de mudança na cultura da organização. Na experiência do 

Interlocutor 2, quando se trata de organizações que estão implantando pela primeira 

vez o COAUD, em especial aquelas que desconhecem o seu escopo e atribuições, a 

definição de uma agenda e a conquista dos espaços necessários para a execução 

dessa agenda podem se tornar desafios para o bom funcionamento do órgão. Temas 

como a criação ou revisão do regimento interno do COAUD ou a elaboração de sua 

agenda temática demandam esforços e justificativas adicionais que podem se tornar 

pontos de atenção nesses casos. 

Essa visão é ratificada pela Interlocutora 7, que reconhece que a capacidade 

de o COAUD estabelecer institucionalmente o seu espaço na organização é um 

aspecto importante para o seu bom funcionamento. Isso envolve, por exemplo, 

registrar formalmente e escalar para instancias superiores na hierarquia, sempre que 

necessário, a ausência de cooperação das áreas com as quais interage em suas 

rotinas de atuação. Deve haver um equilíbrio entre o papel do COAUD de colocar 

situações desconfortáveis para a organização e a provocação deliberada de 

insegurança na organização. 

Um dos papéis fundamentais do COAUD é, na visão da Interlocutora 7, 

justamente o de gerar segurança. Nesse contexto, cabe ao COAUD fazer perguntas 

difíceis para os gestores, sempre direcionadas para a organização como um todo e 

com a premissa de que as respostas a essas perguntas levarão a organização a um 

caminho de evolução. O conceito é fazer essas perguntas e respondê-las 

internamente antes que elas sejam feitas por terceiros externos à organização. 

No entendimento do Interlocutor 1, quando o COAUD eventualmente aceita 

que os temas da sua agenda sejam tratados de forma burocrática pelas demais áreas 

com as quais deve interagir, a situação resultante pode se tornar um ponto de atenção 

relevante para o bom funcionamento do órgão. Cabe ao COAUD dar a tônica com 

relação aos temas que quer examinar e com relação à forma de apresentação desses 

temas pelas áreas responsáveis. 

Também possuem o potencial de afetar o desempenho do órgão, segundo o 

Interlocutor 2, as situações em que a organização confunde os papeis do COAUD e 



 44 

do CF, seja pelo perfil dos seus membros (que deve reunir a capacidade de análise 

de temas de compliance, gestão de riscos, governança, ética e controles internos) 

seja pela definição do seu escopo de atuação (que deve ir além dos temas 

relacionados às DC e questões relacionadas aos interesses dos minoritários). Esse 

foi outro fator apontado pelo interlocutor como uma interferência no funcionamento do 

COAUD. 

Em síntese, o compromisso com a transparência e com as melhores práticas 

de governança, inclusive a capacidade de autocrítica, foram destacados pelos 

interlocutores para esta dissertação como os fundamentos para o bom funcionamento 

do COAUD. Isto se reflete no interesse efetivo da organização em fazer o COAUD 

funcionar, com a autoridade, a independência e os recursos necessários para tanto. 

Jeffrey Sonnenfeld 95  destaca a importância da valorização, nos órgãos 

colegiados de governança, de uma cultura de liberdade para que seus membros 

possam debater de forma franca as crenças, premissas e conclusões de seus colegas. 

Especialmente em função dos perfis de liderança que tendem a ser selecionados para 

compor órgãos como CA e COAUD, esse é um fator que estimula a contribuição e a 

retenção desses profissionais. 

Ainda com relação aos aspectos culturais, alguns dos interlocutores citaram a 

importância de um membro do COAUD saber a distinção entre fazer questionamentos 

sobre temas sensíveis para ampliar a compreensão de riscos relevantes para o 

negócio e fazê-lo apenas por se tratar de uma questão polêmica. Sonnenfeld 96 

reconhece essa questão como a distinção entre discordância e deslealdade e 

esclarece que as empresas com desempenho superior tratam o debate como uma 

obrigação do CA. Os resultados das conversas informais para esta dissertação 

indicam que a mesma postura pode ser considerada com o uma boa prática para o 

COAUD. 

Sonnenfeld97 cita a tônica dada pelo próprio grupo como o provável mecanismo 

mais eficaz de incentivo à construção de uma dinâmica de atuação do CA baseada 

na assunção das responsabilidades cabíveis por cada um de seus membros. A visão 

dos nossos interlocutores sobre este mesmo tema é compatível e complementar à de 

Sonnenfeld, com algumas conversas informais atribuindo maior peso ao exemplo 

 
95 SONNENFELD, op. cit., p. 11-12. 
96 SONNENFELD, op. cit., p. 13. 
97 SONNENFELD, op. cit., p. 16. 
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dado pelo coordenador do COAUD e outras dando mais ênfase ao efeito da expressão 

do perfil de cada um de seus membros. 

Embora exista uma tendência natural de um COAUD competente de assumir 

responsabilidades crescentes dentro da organização, Olson ressalta que, para que o 

órgão possa desempenhar de forma plena a sua responsabilidade de supervisão da 

função financeira e dos riscos relevantes aos quais a organização está exposta, é uma 

boa prática que o COAUD evite a sobrecarga decorrente da leitura detalhada de 

quantidades extensas de documentos98. Em linha com a recomendação acima, os 

interlocutores com quem conversamos indicaram, como uma das etapas iniciais para 

implantação do COAUD em uma organização, a informação e a conscientização dos 

gestores de todas as demais áreas com relação ao papel desse órgão de governança.  

 

5.2 RECURSOS, RELACIONAMENTOS E AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

 

Outro aspecto relevante citado pelos interlocutores em suas respostas com 

relação aos desafios para o bom funcionamento do COAUD está relacionado aos 

fatores políticos e regulatórios que impactam na dinâmica das organizações e de seus 

órgãos de governança. 

Na experiência do Interlocutor 1, a existência de conflitos societários entre 

controlador e minoritário relevante pode levar a tentativas de se ocultar informações 

de lado a lado e de se explorar essas assimetrias para a obtenção de poder de 

barganha ou outras vantagens. Na visão desse interlocutor, situações dessa natureza 

tendem a levar o nível de transparência e detalhamento das informações a patamares 

próximos dos mínimos aceitáveis e distantes das melhores práticas. 

Essa visão é corroborada pelo Interlocutor 6, que cita o desalinhamento de 

objetivos entre os acionistas da organização como um fator que pode levar o COAUD 

a deixar de funcionar bem. Em casos como esse, o CA e o COAUD, assim como os 

demais órgãos de governança, ficam restritos em suas capacidades de gestão e 

discussão de determinados temas que acabam sendo submetidos a decisão dos 

acionistas. 

Na situação relatada pelo Interlocutor 6 acima, embora não necessariamente a 

organização passe a sofrer algum grau de paralisia, o dispêndio de tempo e energia 

 
98 OLSON, John F. How to Really Make Audit Committees More Effective. The Business Lawyer, vol. 54, no. 3, American Bar 
Association, 1999, disponível em <https://www.jstor.org/stable/40687878>, acessado em 03 de março de 2022, p. 1108. 
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para resolver essas questões acaba sendo muito maior, pois isso acaba por acontecer 

fora das reuniões. Perde-se eficiência no processo. 

Na visão do Interlocutor 1, a simples presença de membros do CA no COAUD 

é, por si só, um fator que facilita o processo de comunicação e o alinhamento entre os 

órgãos, mitigando eventuais tensões decorrentes de situações como os conflitos 

societários entre acionistas relevantes. 

Para a Interlocutora 7, em empresas de setores muito regulados (instituições 

financeiras de maior porte e estatais, por exemplo), rotinas não associadas ao negócio 

da companhia e trabalhos obrigatórios por questões regulatórias podem tomar uma 

quantidade de tempo que prejudique as atividades que são parte do escopo principal 

do órgão. Há cenários de empresas em que, mesmo com reuniões semanais do 

COAUD, 70% do tempo é consumido com questões como avaliação de relatórios de 

auditoria interna exigida por entidades regulatórias ou órgãos de controle. Nesses 

cenários, o excesso de carga regulatória faz com que o COAUD não tenha a liberdade 

para explorar os riscos que entende serem realmente importantes. 

Segundo a Interlocutora 7, em companhias sem acionista controlador, nas quais 

os administradores estão muito mais ligados ao negócio e são também responsáveis 

pela instalação e funcionamento do COAUD, surge o risco de a administração 

entender o atendimento ao órgão como secundária em relação às demais rotinas, 

dada a percepção de que o COAUD integra a estrutura da organização apenas por 

uma questão regulatória. Nesses casos, a interação entre diretoria e COAUD fica 

prejudicada, especialmente no que diz respeito ao fluxo de informações que deve 

acontecer entre os órgãos, ao tempo de interação entre eles e ao grau de senioridade 

dos interlocutores destacados para atender o COAUD. Essa situação é exatamente o 

oposto daquela observada em companhias nas quais há um acionista controlador 

definido e que acredita na importância do COAUD como um órgão que reforça os 

controles da organização, quando há mais suporte e respaldo para fortalecer a 

cooperação entre a administração e o COAUD. 

Com relação às questões de alinhamento de ações e expectativas, as opiniões 

dos interlocutores foram mais diversificadas, mas, ainda assim, é possível identificar 

que, a despeito da tendência de colaboração entre o COAUD e os demais órgãos de 

governança, a ausência de alinhamento de expectativas ou de suporte da organização 

pode ser um desafio para o funcionamento efetivo do COAUD. 
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O Interlocutor 4 indica que existe uma tendência natural de atuação 

coordenada e colaborativa envolvendo COAUD e CF, com reuniões conjuntas e 

abordagens alinhadas de determinados temas. Da mesma forma, há uma experiência 

bastante positiva de bom relacionamento entre COAUD e CA. 

Entretanto, na visão da Interlocutora 3, esse alinhamento nem sempre 

acontecerá de forma automática. O relato dessa interlocutora indica que, no 

relacionamento do COAUD com o CA, podem eventualmente surgir frustrações 

ligadas às diferentes perspectivas de cada um dos órgãos quanto ao papel e aos 

resultados da atuação do COAUD na estrutura de gestão de riscos da organização. 

Segundo o Interlocutor 1, esse alinhamento pode ser facilitado sempre que, no 

início de cada exercício forem definidos o calendário de reuniões e todos os temas 

que serão cobertos de forma ordinária pelo COAUD, bem como a frequência com que 

determinados órgãos se reportarão a ele. A clareza e a razoabilidade dessa definição 

ajudam um COAUD a construir relacionamentos produtivos com as demais áreas da 

organização com as quais o órgão interage no desempenho das suas funções. 

O relato do Interlocutor 8 sintetiza ser mais fácil para o órgão desenvolver suas 

funções em organizações que estejam bem-preparadas e queiram buscar a 

otimização dos seus processos de governança e resultados. À medida em que 

acontece na organização um descompasso com relação à interpretação da 

importância de um determinado órgão, como o COAUD na qualidade de assessor do 

CA, essa missão torna-se menos fácil. 

Na visão do Interlocutor 8, não é por outro motivo que em grande parte das 

companhias o COAUD tem em sua composição ao menos um membro independente 

do CA. Embora tenha havido um adiamento, no caso da B3, da implantação do 

COAUD nas companhias participantes do Novo Mercado, essa é a recomendação do 

IBGC e de outros regulamentos. 

Da mesma forma, o suporte do CA também é vital para o COAUD, segundo o 

Interlocutor 8. Ainda é frequente a necessidade de o COAUD buscar o apoio do CA 

na obtenção da cooperação de áreas da organização necessárias para o 

desenvolvimento das suas atividades. 

Um exemplo marcante dessa situação citado pelo Interlocutor 8 é a atuação da 

auditoria interna em suas apurações que, muitas vezes, necessitam de informações 

sob a responsabilidade de outras áreas. Dado que na maioria das organizações a 

auditoria interna se reporta ao COAUD e que esse órgão não possui ascendência 
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sobre os gestores das demais áreas da companhia, nesses casos somente a 

intervenção do CA tem o poder de resolver de forma efetiva uma eventual situação de 

ausência de cooperação. 

Bastante relacionada com o alinhamento de ações e expectativas, as questões 

de comunicação também apareceram de forma recorrente entre os relatos dos 

interlocutores como fator relevante para o bom funcionamento do COAUD nas 

organizações. Especialmente a comunicação com o CA e com o CEO são críticas 

para a efetividade do COAUD. 

Para o Interlocutor 6, o fluxo de informações entre o CA e o COAUD é 

essencial, tanto que em alguns países, como os EUA, todos os membros do COAUD 

são também membros do CA de forma a garantir essa comunicação. No Brasil, há 

algumas organizações nas quais nenhum dos membros do COAUD faz parte do CA 

e outras nas quais todos os seus membros são também conselheiros de 

administração. 

Segundo o Interlocutor 6, nas organizações em que ao menos um dos 

membros do COAUD também integra o CA, a comunicação entre os órgãos já está 

facilitada. Por outro lado, naquelas organizações em que não há essa participação, é 

necessário criar formas alternativas de se alcançar o mesmo resultado. 

As soluções para essa questão de desenho organizacional, na experiência do 

Interlocutor 6, acabam envolvendo dispêndio de tempo e recursos adicionais, tais 

como a designação de representantes do COAUD e do CA e a definição de uma 

agenda de reuniões entre esses representantes de ambos os órgãos. Na ausência de 

uma solução efetiva para criação de uma rotina de comunicação, ainda que mais 

custosa como no exemplo acima, corre-se o risco de se caminhar para um 

desalinhamento crescente entre os órgãos e de não detecção de questões 

importantes na organização. 

Ainda segundo o Interlocutor 6, no relacionamento com a administração, é 

muito importante a definição de uma agenda de encontros periódicos com o CEO, 

cuja presença não é recomendável nas reuniões ordinárias do COAUD. Esses 

encontros periódicos têm como objetivo aproximar o COAUD da alta gestão, em 

especial para transmitir as questões mais relevantes identificadas pelo órgão. 

A forma de o COAUD se comunicar com o CA é, na visão do Interlocutor 6, 

outro fator relevante para o relacionamento entre ambos. Dada a grande carga de 

trabalho e a variedade de temas sob responsabilidade do CA, a objetividade do 
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COAUD em suas comunicações com os conselheiros está fortemente vinculada à 

capacidade de obtenção e manutenção do apoio do CA às questões essenciais 

identificadas pelo COAUD. Mais do que simplesmente indicar as questões, é 

importante que o COAUD seja também capaz de demonstrar ao CA o progresso de 

cada questão ao longo do tempo. 

No relato da Interlocutora 7, tem sido cada vez mais comum, apesar de não ter 

sido assim no passado, instituir uma reunião periódica de todo o COAUD com o 

Presidente do CA e com o CEO para alinhamento de expectativas desses 

administradores com relação ao desempenho das funções do COAUD e para 

apresentação de uma ou, no máximo, duas questões mais relevantes identificadas 

pelo órgão como merecedoras de apoio dos mais altos níveis hierárquicos. Em 

contraposição, a ausência dessa oportunidade de se pedir apoio e receber apoio 

diretamente, pode interferir negativamente na efetividade do COAUD em alertar esses 

principais administradores com relação a riscos relevantes para a organização. 

Um exemplo relevante dessa necessidade de comunicação e alinhamento é a 

responsabilidade do COAUD de monitorar a atuação do canal de ética e integridade, 

na qualidade de órgão máximo de governança antes do CA, pode envolver a 

necessidade de acompanhamento, pelo coordenador do COAUD, de todas as 

denúncias que envolvam os executivos da organização, em especial a diretoria e a 

presidência. Para o Interlocutor 2, esses são invariavelmente casos que requerem um 

alinhamento muito próximo com a presidência do CA e, por isso, representam 

potenciais atritos com os demais administradores da organização. 

Há ainda diversos relatos dos interlocutores que abordam de maneira indireta 

as tensões nos relacionamentos entre o COAUD e os demais órgãos de governança 

em decorrência do desempenho de suas funções de encontrar fragilidades, estimular 

reflexões sobre possíveis soluções e monitorar a sua implantação. 

O COAUD, segundo o Interlocutor 2, tem entre suas atribuições a de amortecer 

alguns tipos de tensões nas relações entre determinados órgãos e áreas da 

organização, as mais comuns delas na área técnica contábil. Por vezes a 

administração de uma companhia cria e instala o COAUD para ajudar na solução de 

dificuldades nas discussões com os auditores externos em relação a temas não 

corriqueiros, como operações de M&A, push-down accounting, alocação de ágio, 

impairment de itens do intangível, entre outros. 
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O Interlocutor 4 sintetiza a experiência de diversos outros interlocutores, que 

relataram de forma indireta a tendência ao surgimento, de forma mais frequente, de 

pontos de tensão entre COAUD e diretorias. Na visão desse interlocutor, o principal 

motivo para essa constatação é o fato de que as diretorias geralmente são as áreas 

com as quais o órgão interage em seus questionamentos e solicitações. 

A experiência da Interlocutora 3 indica que, no relacionamento com a diretoria 

podem surgir pontos de tensão ligados às questões identificadas como resultado da 

própria atuação do COAUD, da auditoria interna e dos auditores independentes. Um 

exemplo bastante relevante é o caso de questões graves de conduta envolvendo um 

integrante do time executivo e que demandam providências também do próprio time 

executivo da organização. 

Com relação ao acesso a informações pelo COAUD, o Interlocutor 1 entende 

que o principal desafio acontece quando as informações deixam de fluir para o 

COAUD, sendo esse um forte indicativo de que a estrutura não está a funcionar 

corretamente. O órgão deve ter acesso à estrutura de detecção e ser capaz de 

reconhecer isso e, caso a situação não seja sanada, ter a capacidade de adotar uma 

postura mais séria e se aprofundar com relação às verdadeiras causas dessa 

fragilidade dentro da organização. 

A organização deve ser capaz de reconhecer que o COAUD é um órgão 

necessário e que traz um apoio muito importante para o negócio. Na visão do 

Interlocutor 1, essa premissa corresponde a 80% do caminho para tornar o órgão mais 

efetivo, pois dá a ele condições de desempenhar as suas funções de forma plena. 

Ainda, segundo a Interlocutora 7, embora num desenho ideal as organizações 

devam franquear o acesso do COAUD a todas as áreas necessárias para o 

desempenho das suas funções, também o COAUD, por meio de seus membros, deve 

ser capaz de se posicionar diante de situações de falta de cooperação das demais 

áreas da organização. A definição de uma agenda de conversas periódicas entre os 

representantes de cada área relevante e o COAUD é uma forma de fortalecer a 

capacidade desse órgão de governança para realizar sua missão, além de tornar mais 

claro o apoio da administração. 

Embora na experiência da Interlocutora 7 com COAUD, o desenho 

organizacional seja quase sempre ditado pelas regras da CVM, da SEC99 ou de seu 

 
99 No caso de empresas sujeitas à SOX. 
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equivalente em outra jurisdição, o ruído pode por vezes ser gerado por normas de 

outros órgãos reguladores de determinadas atividades. Normas do BACEN, por 

exemplo, permitem composições diferentes, inclusive com a presença de diretores 

como membros do órgão em alguns casos específicos. 

Na visão do Interlocutor 2, outro fator que pode afetar o bom funcionamento do 

COAUD é o nível de detalhamento dos assuntos trazidos para o órgão. Situações 

dessa natureza tendem a acontecer quando, ao invés de focar nos pontos com o 

potencial de necessitar mudanças na gestão, nos processos, sistemas ou políticas, as 

discussões incluem aprofundamentos não relevantes para o escopo de atuação do 

COAUD.  

Na visão desse interlocutor, para se evitar situações dessa natureza, é 

importante se definir critérios de materialidade para o COAUD em cada umas das 

suas atribuições. Com relação aos trabalhos de auditoria interna, por exemplo, o 

COAUD deve ter contato essencialmente com o sumário executivo e, na medida da 

necessidade, solicitar o aprofundamento dos pontos que julgar relevantes. 

Essa mesma construção do alinhamento de critérios de materialidade deve se 

estender para todas as demais áreas com as quais o COAUD interage no 

desempenho das suas funções, segundo o Interlocutor 2. No entanto, sempre haverá 

situações residuais que demandarão do órgão a sua capacidade de julgamento do 

que é relevante e sua habilidade de coordenar as discussões de forma a preservar a 

eficiência no desenvolvimento das suas atribuições. 

O Interlocutor 6 também aponta a capacidade de julgamento como fator 

relevante para uma melhor organização da delimitação do escopo de atuação do 

COAUD. No momento de definição da agenda, um exercício bastante útil é partir de 

uma tela em branco e, a partir das discussões sobre os riscos que o COAUD pretende 

tratar no exercício seguinte, listar os resultados aprovados pelo órgão e, somente após 

essa etapa, comparar com outras apresentações e mapas de riscos. 

Pouco tempo após a onda de escândalos de governança envolvendo Enron, 

WorldCom, Tyco e Adelphia, Jeffrey Sonnenfeld 100  publicou um artigo com os 

resultados de sua pesquisa a respeito dos fatores mais relevantes para a qualidade 

de um CA. Além de confirmar que uma dinâmica burocrática de funcionamento do CA 

e dos demais órgãos de governança vinculados a ele são sinais de fragilidade, o autor 

 
100 SONNENFELD, op. cit., p. 1-2. 
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também concluiu que o simples endurecimento das normas e políticas que regem 

esses órgão também não parece ser a resposta.  

Na visão de Sonnenfeld101, embora os remédios estruturais sejam necessários, 

os regimentos internos e demais normas aplicáveis devem ir além das questões de 

organização e procedimento dos órgãos e efetivamente estimular envolvimento e a 

diligência de seus membros. Isso envolve viabilizar e incentivar o respeito mútuo, a 

confiança e o diálogo aberto entre os membros de cada órgão.  

Embora a presença regular em reuniões do órgão de governança seja muito 

importante, Sonnenfeld102 aponta a qualidade da preparação prévia dos membros 

para cada uma das reuniões do órgão de governança do qual fazem parte como um 

fator diferenciador das companhias bem-sucedidas a longo prazo. A inclusão de 

regras para limitar a quantidade de conselhos ou comitês dos quais um membro do 

CA ou do COAUD podem fazer parte, bem como a estruturação de um processo 

consistente de avaliação periódica desses profissionais, são duas boas práticas para 

se evitar a sobrecarga sistemática dos membros desses órgãos. 

Para Jeffrey Sonnenfeld 103 , a qualidade do fluxo de informações 

compartilhadas pelo CEO com o CA e a regularidade com a qual essas informações 

são compartilhadas constituem bons indicadores da funcionalidade de um CA. Essa 

conferência de autoridade ao órgão de governança pelo CEO para acesso irrestrito a 

informações e pessoas foi apontado por diversos interlocutores como um fator a 

contribuir para o bom desempenho de um COAUD. 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa de campo junto aos interlocutores 

para esta dissertação, ficou registrado que o eventual desalinhamento de objetivos 

entre acionistas pode representar um desafio para o bom desenvolvimento da missão 

do COAUD. Embora a solução de conflitos dessa natureza nem sempre possa ser 

controlada pelos envolvidos, a existência de uma estrutura de governança robusta 

(incluindo a presença de membros do CA no COAUD) poderá ajudar a minimizar 

esses impasses e o dispêndio de energia envolvido na sua solução. 

Olson indica a importância de se evitar a sobrecarga do COAUD 104  e a 

consequente perda de efetividade pela dispersão dos esforços e da energia do órgão, 

a escassez de candidatos qualificados para o cargo de membro, bem como o aumento 

 
101 SONNENFELD, op. cit., p. 9. 
102 SONNENFELD, op. cit., p. 3. 
103 SONNENFELD, op. cit., p. 10. 
104 OLSON, op. cit., p. 1102-1103. 
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do risco de responsabilidade pessoal para os candidatos que aceitarem o cargo. Essa 

recomendação é especialmente importante nos casos de organizações que atuam em 

setores fortemente regulados, para que os temas regulatórios não prejudiquem as 

atividades que fazem parte do escopo principal do órgão, em particular, a gestão de 

riscos. 

Outro fundamento para o bom desempenho do COAUD está relacionado ao 

alinhamento de expectativas entre o CA e o COAUD com relação à missão deste 

último. Uma das formas de se construir e preservar esse alinhamento, inclusive com 

as demais áreas da organização, é por meio do desenvolvimento e da comunicação 

transparentes de um calendário e agenda temática. 

Jeffrey Sonnenfeld105 indica a ausência de cooperação do CEO como um dos 

fatores mais frequentes para a quebra da dinâmica de respeito mútuo, confiança e 

sinceridade em um órgão de governança como o CA. Essa constatação foi ratificada 

em diversas das conversas informais realizadas para este ensaio, assim como o 

alinhamento e o suporte dos principais executivos foram apontados como fatores da 

maior relevância para se implantar com sucesso o COAUD em uma organização. 

Em linha com as recomendações do IBGC 106 , nossa pesquisa de campo 

identificou também que a presença de membros do CA na composição do COAUD é 

uma das melhores formas de se estabelecer e preservar o bom fluxo de informações 

entre o CA e o COAUD e evitar desalinhamentos. Na visão de alguns dos 

interlocutores, embora demande recursos adicionais, uma alternativa, caso a solução 

ótima não seja possível, seria a designação de representantes do CA e do COAUD 

para atuarem como pontos de contato entre os dois órgãos, bem como a criação de 

uma agenda de reuniões entre esses representantes. 

As experiências relatadas pelos interlocutores para este ensaio, novamente em 

consonância com as melhores práticas indicadas pelo IBGC107 indicam ser igualmente 

importante o estabelecimento de uma linha de comunicação entre o COAUD e o CEO. 

Isso ocorre primordialmente por meio da definição de uma agenda de conversas 

periódicas entre ambos. Em qualquer instancia, recomenda-se que a comunicação 

entre COAUD, CA e CEO seja sempre objetiva e pautada na evolução (ou na falta de 

evolução) da solução das questões identificadas. 

 
105 SONNENFELD, op. cit., p. 9. 
106 IBGC, 2017, op. cit., p. 58. 
107 IBGC, 2017, op. cit., p. 58. 
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5.3 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO COAUD 

 

O IBGC recomenda, em suas melhores práticas relacionadas à dinâmica de 

funcionamento do COAUD 108 , garantir de forma expressa a esse órgão de 

governança, no desempenho de suas atribuições, o direito de acesso pleno a 

documentos e colaboradores da companhia, bem como a assessores externos 

contratados diretamente. Como veremos na seção seguinte, especial atenção deve 

ser dada para o acesso do COAUD à auditoria interna e aos auditores independentes 

da organização, tendo em vista a importância da detecção de eventos de 

materialização de riscos.  

A existência de uma estrutura adequada de apoio ao COAUD é outro fator 

importante, dada a necessidade de coordenação de agendas e o controle de 

respostas às solicitações do COAUD para outras áreas da organização. Daí decorre 

também a necessidade de o COAUD contar com orçamento anual próprio, aprovado 

pelo CA. 
Em nossa experiência, o acesso às informações, pessoas e recursos 

necessários é um aspecto crítico para o bom funcionamento de um COAUD. Essa 

perspectiva também está refletida nas conversas com nossos interlocutores, como 

veremos a seguir. 

Foi frequente a menção pelos interlocutores para este estudo à necessidade 

de se desenhar o COAUD e suas diversas dinâmicas da forma adequada para o 

contexto de cada organização e setor para que o órgão funcione de forma efetiva. Na 

visão desses especialistas isso envolve, além de regimentos internos e agendas 

temáticas que estejam em sintonia com o contexto do negócio, condições que 

permitam ao COAUD o acesso às pessoas, informações e demais recursos 

necessários para desenvolver o seu trabalho. 

Segundo o Interlocutor 2, deve haver um regimento interno do COAUD que 

defina com clareza as responsabilidades do órgão, esclarecendo a sua característica 

de assessoramento ao CA e não de decisor em lugar do CA. Além de estabelecer as 

datas das reuniões, a definição de uma agenda temática esclarece também os 

assuntos básicos a serem tratados em cada reunião, de forma que o conjunto de 

 
108 IBGC, 2017, op. cit., p. 51-52. 
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temas sob a responsabilidade do órgão estejam distribuídos de maneira uniforme ao 

longo do ano. 

Embora essa agenda temática deva ser dinâmica para acomodar outros 

assuntos que possam surgir, o Interlocutor 2 entende que ela deve servir como um 

guia para que os membros do COAUD não deixem de tratar de algum tema essencial. 

Adicionalmente, essa ferramenta é útil para que a pessoa encarregada de secretariar 

o órgão possa organizar e conciliar as agendas para que os convidados relacionados 

a cada tema possam participar das reuniões e, em especial, produzir as atas, que são 

a principal evidência do trabalho do COAUD. 

Na visão da Interlocutora 3, para que o COAUD possa funcionar bem de forma 

consistente ao longo do tempo, sua agenda temática deve ser dinâmica e acompanhar 

a evolução da organização e do seu ambiente de negócios. Após realizar o seu 

planejamento estratégico, o COAUD assume compromissos com a organização com 

relação ao escopo do seu trabalho durante o ano e sobre o grau de aprofundamento 

em cada um dos temas demarcados. 

Para a Interlocutora 5, é importante conseguir estabelecer uma agenda 

produtiva, que cubra todos os temas que precisam ser cobertos, regulatórios e de 

risco da empresa, que caiba no tempo restrito de que dispõe o COAUD. Principais 

riscos associados à falta de tempo são a manutenção das discussões em um nível 

muito superficial ou a não cobertura de alguns temas pelas discussões do COAUD. 

De acordo com o Interlocutor 2, outro fator chave para o bom funcionamento 

do COAUD é a interação entre o órgão, os executivos, a auditoria interna (com quem 

devem ser discutidos o plano de trabalho anual e os relatórios mais críticos) e os 

auditores independentes (com quem devem ser discutidas as DC e os eventuais 

pontos levantados em seu processo de revisão). 

O COAUD, na experiência do Interlocutor 2, pode deixar de funcionar bem em 

situações nas quais o coordenador do órgão exerça sua função apenas de forma 

burocrática e não efetivamente como um agente de mudança para o aprimoramento 

da organização. Posturas como a aprovação automática das DC da organização, uma 

vez que elas já foram revisadas e aprovadas pela auditoria independente, interferem 

negativamente no bom funcionamento do COAUD. 

Outro aspecto que, segundo o Interlocutor 2, pode levar o COAUD a não 

funcionar bem é a preponderância dos aspectos teóricos ou acadêmicos sobre a 

dinâmica prática da atuação do órgão. O foco excessivo nos aspectos semânticos e 



 56 

conceituais pode dispersar os esforços do COAUD no sentido de compreender e 

analisar os processos relevantes para o cumprimento das suas obrigações legais e 

regimentais. 

A Interlocutora 3 entende que o COAUD pode e deve convocar e ouvir as 

pessoas relevantes da organização que estejam encarregadas de temas sob sua 

supervisão e os aspectos qualitativos dessas interações são bastante relevantes para 

sua atuação. Entretanto, a visão detalhada e objetiva do COAUD a respeito desses 

mesmos temas só poderá ser dada pelo produto do trabalho cotidiano bem executado 

pela auditoria interna. Para isso, é necessário que essa equipe tenha autonomia e 

recursos. 

Ainda, segundo a Interlocutora 3, uma parcela importante da missão do 

COAUD depende da detecção de eventos de materialização de riscos. Em setores 

regulados, como o bancário ou o securitário, esse aspecto é crítico. O trabalho bem 

desenvolvido pela auditoria interna no sentido de auxiliar na melhoria de processos é 

um componente importante da estrutura de prevenção de riscos da organização. 

Para a Interlocutora 3, outro fator que pode levar o COAUD a não funcionar 

bem é a visão estática da pessoa responsável pela coordenação e organização da 

agenda mínima do órgão ao longo do exercício social. A ausência de sincronia entre 

o momento da organização, seus segmentos de atuação, seu ambiente e a pauta fixa 

do COAUD pode ter grande influência sobre a efetividade e a dinâmica do órgão. 

Por fim, a Interlocutora 3 observa que, ao tomar uma visão incorreta ou 

incompleta como base para seu planejamento, o COAUD poderá deixar de incluir em 

suas discussões e acompanhamentos temas relevantes para a gestão de riscos da 

organização. São diversos os relatos de membros de COAUD a respeito de problemas 

relevantes não detectados em decorrência da não inclusão dos riscos envolvidos na 

pauta de discussões daquele órgão de governança. 

Um desafio adicional para o bom funcionamento do COAUD, na experiência do 

Interlocutor 6, é contar com uma estrutura de apoio qualificada e efetiva para, além de 

assessorar o órgão com os aspectos burocráticos, contribuir também com a 

construção da agenda, trazer informações relevantes do que está acontecendo na 

organização, fazer toda a interface entre o COAUD e os demais atores da 

organização, por exemplo, para que as informações pedidas pelo órgão sejam 

produzidas por esses profissionais dentro do prazo estipulado e em linha com o 

solicitado pelo comitê. 
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Na visão do Interlocutor 6, tendo em vista que a montagem do COAUD é uma 

responsabilidade do CA e exige certa atenção para que os membros trabalhem bem 

em conjunto no desempenho das suas funções, um fator crítico para que o CA tenha 

sucesso nesse processo de formação do COAUD é a existência de bons mecanismos 

de fluxo de informação sobre o funcionamento do órgão que facilite a identificação e 

a realização de eventuais ajustes. 

Um último ponto importante a mencionar, segundo o Interlocutor 4, é o fato de 

que estruturas de COAUD que incluem membros não independentes tendem a não 

funcionar da forma ideal por conta dos potenciais conflitos de interesse que podem 

surgir a todo momento da atuação do órgão. 

Na visão do Interlocutor 6, para que o COAUD funcione bem, é necessário que 

haja agenda e dinâmica bem estruturadas, assim como uma pessoa designada para 

realizar o acompanhamento dos temas e as cobranças relacionadas, sempre que 

necessário. É também bastante útil incluir nessa agenda espaços para tratar de temas 

não recorrentes que surgirão de forma eventual e, em muitos casos, com grande 

premência de tempo para sua resolução. 

Em complemento ao anterior, o Interlocutor 6 cita como outro ponto relevante 

na montagem da agenda do COAUD a compreensão da estrutura de incentivos 

adotada pela organização para seus executivos e demais colaboradores chave. A 

partir de informações a respeito dos fatores objetivos e subjetivos que compõem a 

fórmula de compensação desses profissionais, é possível se estabelecer diversas 

correlações entre esses fatores e o foco da atuação do COAUD. 

Para a Interlocutora 5, ter uma secretaria mais atuante e mais dedicada, tanto 

ao CA quanto ao COAUD, ajuda muito no acompanhamento dos pontos, dos planos 

de ação, demandas e atas, entre outros. Embora nem todas as empresas se 

disponham a ter essa estrutura de apoio, ela é bastante importante para os resultados. 

Essa visão é ratificada pelo Interlocutor 1 que entende que, de forma 

preventiva, uma secretaria de governança atuante é peça fundamental para o bom 

desempenho do COAUD nesse contexto. Praticamente na totalidade das 

organizações, não é necessário que se crie uma diretoria sênior para essa função, 

mas é importante que essa seja uma pessoa com trânsito por toda a estrutura 

organizacional, em especial as áreas e demais órgãos com os quais o COAUD precisa 

se relacionar para funcionar bem. 
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O Interlocutor 4 agrega que questões de tempo e agenda têm se tornado cada 

vez mais críticas para o COAUD e outros órgãos de governança das empresas, dada 

a grande quantidade de temas a serem acompanhados e discutidos. Isso demanda 

desses órgãos e de seus membros uma crescente capacidade de planejamento e 

organização. 

Em função das restrições de tempo para as reuniões do COAUD, o papel do 

coordenador ou presidente é essencial para a definição das prioridades e para o fluxo 

das tarefas em função da urgência e da relevância de cada tema da pauta. 

Especialmente em temas que demandam a consulta ou a interação com especialistas, 

existe o risco maior de se detalhar a questão além do necessário em detrimento do 

tempo. Cabe ao coordenador ou presidente do órgão balizar essas interações para 

preservar a produtividade das reuniões. 

Tão importante quanto a assertividade da agenda e da dinâmica de 

funcionamento do COAUD é a definição do responsável por sua secretaria, que 

deveria ser exercida por profissional sem vínculo com as demais diretorias (em 

especial a Jurídica), para minimizar o risco de conflitos de interesses ou de perda de 

autonomia e independência em relação às demais áreas. Defendida tanto pelos 

interlocutores em nossa pesquisa de campo quanto pelas melhores práticas propostas 

pelo IBGC109, essa é uma posição chave para organização dos temas de forma 

eficiente, bem como para a boa comunicação entre o COAUD e as demais áreas e 

órgãos da administração da organização. 

Embora um número relativamente menor de interlocutores tenha citado de 

forma específica esse fator como relevante para o bom funcionamento do COAUD 

nas organizações, o Interlocutor 1 ressaltou a importância da avaliação ou 

autoavaliação periódica do desempenho do COAUD com o apoio da secretaria de 

governança, ao menos uma vez por ano. Essa iniciativa facilita a detecção de 

situações em que possa ser necessária a troca de algum dos membros que não esteja 

complementando da forma necessária o perfil do órgão ou, ainda, de ajustes em 

função de novas necessidades do negócio. 

Para maior efetividade, na visão do Interlocutor 1, o processo de avaliação ou 

autoavaliação deve ser conduzido pelo próprio COAUD, sempre com contribuições do 

CA e, na medida da necessidade, com uma assessoria de estruturação e 

 
109 IBGC, 2017, op. cit., p. 51. 
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sistematização do RH da organização. O resultado desse processo deve ser 

apresentado ao CA e a sua análise permite um diagnóstico bastante rico do 

funcionamento do COAUD. Tanto as situações em que não há problema algum, 

quanto aquelas em que há uma quantidade excessiva de críticas, são indicativos da 

necessidade de um exame mais aprofundado a respeito da atuação do COAUD ou de 

sua coordenação. 

A Interlocutora 7 complementa que o perfil dos membros do COAUD pode 

impactar negativamente na organização da agenda do órgão e no levantamento de 

pontos relevantes e, nesse sentido, uma avaliação periódica permite que sejam feitos 

os ajustes necessários. Uma visão estática do negócio da organização ao longo do 

tempo, a falta de conhecimento do negócio ou a ausência de tempo para dedicar ao 

COAUD pelo excesso de outros compromissos por parte de algum dos membros são 

todos exemplos reais de situações em que o COAUD encontra dificuldade em planejar 

e desempenhar de forma ordenada as suas funções ao longo do exercício social. 

Para complementar o aspecto de assunção das responsabilidades cabíveis ao 

CA e a cada um de seus membros, Sonnenfeld110 destaca a importância da avaliação 

periódica de desempenho. A conclusão do autor, baseada em pesquisas de psicologia 

comportamental e de especialistas em aprendizado das organizações, é no sentido 

de que a falta de feedback leva à estagnação do aprendizado e do crescimento. 

Ao longo das conversas informais para esta dissertação, ficou evidente a 

importância dada ao processo de avaliação dos membros do COAUD. Tanto para o 

aprimoramento e eventual substituição de seus membros, quanto para um diagnóstico 

mais amplo das dinâmicas internas da organização. 

Segundo Sonnenfeld111 , o processo de avaliação pode ser conduzido por 

alguém externo ao órgão, pode ser realizado de forma reflexiva por cada um dos 

membros do órgão (autoavaliação) ou, ainda, ser realizada por cada um dos membros 

do órgão com relação aos demais. Enquanto uma avaliação externa pode examinar 

questões como a composição, o acesso à informação e o nível de desempenho do 

grupo, um processo de autoavaliação poderá revelar aspectos como o uso do próprio 

tempo e conhecimento, bem como suas percepções a respeito do próprio grau de 

preparo para a função. Por fim, o processo de avaliação de pares pode tratar de 

questões como contribuição individual, qualidade das interações com os colegas, grau 

 
110 SONNENFELD, op. cit., p. 17-18. 
111 SONNENFELD, op. cit., p. 17. 
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de preparo, participação e dedicação de tempo de cada membro para as atribuições 

do órgão. 

Por ser um processo que se inicia com a criação de um regimento interno e de 

uma agenda inicial, é necessário tomar cuidado para não estender a agenda e as 

responsabilidades do COAUD em dissonância com a dinâmica do negócio e com a 

missão central do órgão112. É importante zelar para que as competências do COAUD 

não sejam estreitas demais ou que falte clareza com relação ao seu direito de acesso 

às informações e pessoas relevantes na organização. 

É igualmente importante que as competências desse órgão também não sejam 

amplas demais, tais como “qualquer matéria que seja designada pelo CA”, à medida 

em que tendem a elevar o risco de divisão do tempo e da atenção de seus membros 

para apreciação dos temas que compõem o escopo mandatório do órgão. Embora 

haja publicações, como o relatório Millstein/Whitehead113, que defendem um escopo 

de atuação mais abrangente para o COAUD, autores como Olson alertam para o risco 

de se desenvolver uma interpretação mais ampla do que o razoável com relação ao 

dever de diligência dos membros desse órgão de governança. 
Nas conversas informais para esta dissertação foi frequente a menção à 

necessidade de se alinhar a quantidade e a periodicidade das reuniões obrigatórias 

do COAUD à dinâmica do negócio (em função de fatores tais como o setor de atuação 

e o perfil regulatório da atividade desenvolvida pela companhia), sendo recomendável 

ao menos uma reunião por trimestre, alinhada ao calendário de divulgação das DC e 

com anterioridade em relação às reuniões do CA para aprovar as DC. Olson114 inclui 

entre as melhores práticas do COAUD a elaboração de calendários e pautas realistas 

para suas reuniões, por exemplo, de forma que os recursos do órgão dedicados ao 

exame das DC a cada trimestre não interfiram negativamente em suas demais 

atribuições, em especial a identificação e a gestão de riscos e a avaliação dos 

controles internos. 
Para melhor acompanhamento e registro, é recomendável que haja relatos 

periódicos ao CA com relação aos resultados das atividades do COAUD dentro de 

seu escopo de atuação, sendo a frequência de tais relatos, alinhada à dinâmica ou ao 

perfil regulatório do negócio. Adicionalmente, como forma de aprimorar a 

 
112 OLSON, op. cit., p. 1103. 
113 OLSON, op. cit., p. 1105. 
114 OLSON, op. cit., p. 1110. 
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transparência e reduzir os riscos de responsabilidade pessoal dos membros do 

COAUD, o Relatório Millstein/Whitehead115 recomenda que o órgão inclua no relatório 

anual da organização um relato formal dirigido aos acionistas a respeito de suas 

atividades no exercício social encerrado. Deve também haver canais de comunicação 

formais que permitam ao COAUD escalar para instancias superiores na hierarquia, 

sempre que necessário, especialmente na ausência de cooperação das áreas com as 

quais interage em suas rotinas de atuação. 

O reconhecimento de que o COAUD não possui a função de auditoria ou de 

assessoria jurídica da organização é outro dos pontos destacados pelo Relatório 

Millstein/Whitehead116 como boa prática. Nesse sentido, o documento recomenda 

como melhor prática que, ao invés de examinar a qualidade dos registros contábeis 

da organização, o COAUD foque sua atenção em avaliar a integridade e a capacidade 

técnica das equipes de auditoria interna e externa e das demais áreas com as quais 

interage como parte de suas responsabilidades. 

A recomendação acadêmica acima está também alinhada à prática identificada 

nas conversas informais para este ensaio, que indicaram como importante a 

realização de conversas periódicas do COAUD com a administração e os 

representantes das áreas relevantes para o desempenho de suas funções. 

Adicionalmente, segundo Olson117, essas conversas periódicas entre o COAUD e 

pessoas chave da organização, tais como o CFO e os responsáveis pela contabilidade 

e pela auditoria interna, são também oportunidades de avaliar a qualidade e a 

confiabilidade desses profissionais cujos resultados devem ser monitorados por este 

órgão. 

O Relatório Millstein/Whitehead 118  lista entre as melhores práticas para 

aumento da efetividade do COAUD a recomendação de que o órgão reconheça suas 

limitações práticas e foque seus recursos no monitoramento da integridade das DC e 

na gestão de riscos, sem se envolver no micro gerenciamento do negócio. Em linha 

com a conclusão do Relatório, a prática de mercado levantada ao longo das conversas 

informais para esta dissertação reforça a recomendação de que, para se evitar 

aprofundamentos não relevantes para o escopo de atuação do COAUD, sejam 

 
115 OLSON, op. cit., p. 1103. 
116 OLSON, op. cit., p. 1106. 
117 OLSON, op. cit., p. 1109. 
118 OLSON, op. cit., p. 1106. 
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definidos critérios de materialidade para o envolvimento do órgão em cada umas das 

suas atribuições. 

 

5.4 TRATAMENTO DE DENÚNCIAS E DETECÇÃO DE DESCONFORMIDADES 

 

Segundo Sonnenfeld119, é responsabilidade do CA insistir no recebimento de 

informações suficientes a respeito de qualquer assunto sob sua supervisão. Alguns 

dos interlocutores para este ensaio citaram essa mesma visão com relação ao 

COAUD, tendo ele ou não membros do CA em sua composição. 

Qualquer que seja a estrutura da organização para tratamento de denúncias, 

tanto as melhores práticas preconizadas pelo IBGC120 quanto os interlocutores para 

este ensaio, recomendam a criação de fluxos formais para que o COAUD seja 

informado em formatos pré-ajustados sobre todas as denúncias relativas a temas sob 

sua responsabilidade. É também importante crias fluxos específicos para endereçar 

as situações em que o perfil da denúncia ou do denunciado atraiam a competência 

direta do COAUD para seu tratamento. Em complemento aos procedimentos acima, 

nossa pesquisa de campo identificou também a recomendação de que haja definição 

de um fluxo e de critérios para o arquivamento de denúncias por ausência de 

elementos ou outras hipóteses consideradas razoáveis. 

Mesmo para as organizações não sujeitas à obrigatoriedade de instalação do 

COAUD nos termos da RCVM 23121, os interlocutores com os quais conversamos para 

esta dissertação recomendam como boa prática que o COAUD possua seu próprio 

canal de denúncias para os temas de sua competência. Embora não haja consenso 

entre o uso de canais próprios ou terceirizados para o recebimento de denúncias por 

e-mail, no caso de denúncias feitas por meio de call center, a preferência é por 

prestadores externos. De qualquer forma, o canal deve permitir denúncias anônimas 

e ser acessível a todos e estar vinculado a área ou órgão segredado das atividades 

operacionais da organização. 

Como um importante complemento à estrutura de detecção das organizações, 

Jeffrey Sonnenfeld122 indica também a utilidade de pesquisas periódicas anônimas 

com os membros do CA em relação a aspectos de relacionamento com os demais 

 
119 SONNENFELD, op. cit., p. 9. 
120 IBGC, 2017, op. cit., p. 39. 
121 Art. 31-B, VI. 
122 SONNENFELD, op. cit., p. 11. 
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membros da administração, a qualidade técnica dos demais gestores, bem como 

demais fatores que a organização entenda como relevantes para o contexto do órgão 

de governança em questão. Embora iniciativas dessa natureza não tenham sido 

mencionadas pelos interlocutores para este ensaio, entendemos que esta possa ser 

uma boa prática para as organizações que desejem aprimorar suas estruturas de 

detecção para incluir um canal adicional por meio do qual os membros do COAUD 

possam apontar situações e oportunidades de melhoria que de outra forma poderiam 

não ser levantadas de forma preventiva. A credibilidade do sistema é da maior 

importância e sua construção depende em grande parte da correta implantação 

dessas etapas. 

Para o Interlocutor 6, embora as denúncias possam chegar por diversos canais, 

a melhor prática é que o COAUD tenha também o seu próprio canal e, geralmente, a 

administração das organizações compreende essa necessidade e apoia a 

implantação dessa estrutura. Por outro lado, a visibilidade e a acessibilidade a esse 

canal variam entre as organizações, seja por questões tecnológicas, seja por questões 

de atitude com relação ao tema. Ainda na visão do Interlocutor 6, outro ponto que influi 

no bom funcionamento desse canal é a definição de quem recebe as denúncias.  

Na experiência da Interlocutora 5, dentre os diversos modelos de estruturação 

de canais de denúncias, o ponto de atenção identificado diz respeito à medida em que 

esses modelos interferem na obtenção dos dados, ou seja, das denúncias 

propriamente. Já houve caso com indícios contundentes de que a forma como o canal 

estava estruturado o levava a receber menos informação do que deveria. 

Ainda segundo a Interlocutora 5, em todos os demais casos, 

independentemente de o canal estar vinculado ao COAUD, ao Jurídico, à Secretaria 

de Governança, ou órgão similar, desde que com adequada segregação em relação 

às demais atividades operacionais da organização, não há outras situações 

identificadas de funcionamento fora do esperado. Vincular o canal de denúncias ao 

RH, como no caso real de uma organização relatado por essa interlocutora, não seria 

uma boa prática tendo em vista o efetivo desestímulo ao uso desse meio pelos 

colaboradores. 

A ausência da possibilidade de recepcionar denúncias anônimas, na visão da 

Interlocutora 3, pode prejudicar o funcionamento do canal, tendo em vista que 

algumas das comunicações mais úteis tendem a chegar dessa forma. Ao não receber 

aquilo que poderia ser útil para possibilitar o tratamento de problemas, o COAUD 
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perde oportunidade de exercer seu papel na plenitude. De forma geral, ao 

desestimular de qualquer forma as denúncias ou ao tratá-las de forma inadequada, 

seja pela falta de independência do canal ou por outros fatores como a localização da 

caixa coletora de denúncias escritas em papel, o COAUD e a organização perdem 

também a oportunidade de conhecer falhas e aprimorar processos. 

Entre os relatos das melhores práticas em nossa pesquisa de campo para a 

detecção de desconformidades, há diversas menções à relevância de se contar com 

equipes de auditoria interna e externa qualificadas para o perfil da organização. Em 

complemento aos relatos dos nossos interlocutores, para além de revisar anualmente 

o plano de auditoria interna da organização, Olson ressalta como boa prática do 

COAUD123 o apoio desse órgão às equipes responsáveis pelos controles internos e 

pela auditoria interna, buscando o fortalecimento e o aprimoramento constante dessas 

áreas. 

Na experiência do Interlocutor 2, o tratamento de denúncias nas empresas 

normalmente envolve um comitê de ética e, em alguns casos, especialistas externos 

como peritos forenses ou consultores jurídicos. O COAUD recebe desse comitê 

informes periódicos com as principais estatísticas do canal de denúncias, tais como o 

número de denúncias recebidas, suas principais naturezas, o tempo médio de 

resposta, percentual de denúncias procedentes ou improcedentes e medidas de 

benchmarking com outros players do setor. 

A depender da gravidade, da complexidade, ou do perfil dos envolvidos, deve 

também ser possível ao COAUD ter acesso ao conteúdo original das denúncias de 

sua competência, examinar o relatório final, participar das discussões, opinar sobre 

as respectivas medidas de consequência, bem como envolver especialistas externos. 

Igualmente importante é ter um fluxo predeterminado de investigação daquelas 

denúncias cujo conteúdo seja de competência do COAUD. 

Na experiência da Interlocutora 7, o COAUD acompanha o tratamento de 

denúncias feito pelas áreas responsáveis, de acordo com a estrutura da companhia. 

Em alguns casos, isso é feito por um ombudsman, em outros casos isso é feito pela 

auditoria interna. 

Em casos de maior gravidade ou complexidade, na visão do Interlocutor 2, 

dada a sensibilidade dos temas e áreas envolvidas, essa interação também pode 
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representar um desafio para o bom funcionamento do COAUD. Conforme o perfil dos 

envolvidos e a natureza da denúncia, em alguns casos recomenda-se inclusive que 

ela seja tratada externamente, com o COAUD participando da definição do escopo da 

contratação e do monitoramento de forma macro da evolução do processo. 

O Interlocutor 6 complementa que, embora a quase totalidade dos casos esteja 

no escopo de investigação da auditoria interna ou compliance, é necessário criar 

também os fluxos para os casos que envolvam CEO, membros ou presidente do CA, 

ou ainda membros do próprio COAUD. 

Também influi no bom funcionamento do tratamento de denúncias pelo 

COAUD, na visão do Interlocutor 6, os fatos e dados incluídos nas próprias denúncias, 

que podem ser excessivamente genéricos ou não permitir a identificação dos 

envolvidos. Embora a possibilidade de se fazer denúncias anônimas seja uma 

necessidade e uma realidade desses canais, a impossibilidade de se fazer perguntas 

adicionais à pessoa denunciante muitas vezes leva ao seu arquivamento. Daí a 

necessidade de se criar também um fluxo bem definido das situações e condições em 

que uma denúncia poderá ser arquivada. 

Por fim, o Interlocutor 6 esclarece que, para aqueles casos de denúncias que 

surgem externamente ao canal, deve também haver um tratamento previsto, ainda 

que seja apenas um reporte estatístico ao COAUD e com um critério de relevância 

definido pelo órgão para que elas possam ser periodicamente revisadas pela auditoria 

interna para assegurar que nenhum risco relevante apresentado deixou de ser tratado. 

Na visão do Interlocutor 6, independentemente da forma de contato adotada, é 

importante que o COAUD tenha acesso, quando necessário, ao conteúdo original das 

denúncias recebidas e não apenas resumos ou dados estatísticos. Igualmente 

importante é ter um fluxo predeterminado de investigação daquelas denúncias cujo 

conteúdo seja de competência do COAUD. Mesmo nos casos em que nenhuma 

investigação adicional é requerida do COAUD, um benefício adicional do canal de 

denúncias do COAUD bem estruturado é a forma como ele também pode funcionar 

como um mecanismo de avaliação qualitativa de aspectos relevantes da organização, 

seja com relação aos clientes, seja com relação aos colaboradores ou outros. 

Conforme o tipo de denúncia e o segmento de atuação da companhia, o fluxo 

de funcionamento da estrutura de detecção deve prever mecanismos para que o 

COAUD seja notificado diretamente. A Interlocutora 7 entende que casos como 

situações de suspeita de corrupção e determinados tipos de assédio, por exemplo, 
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são reportados diretamente, enquanto situações de risco operacional podem ser 

reportadas diretamente a depender do setor de atuação da empresa. Da mesma 

forma, cabe a cada COAUD definir de que forma irá se envolver com cada tipo de 

denúncia, tendo em vista que quantidade de denúncias e a sua natureza variam de 

forma bastante relevante a depender de fatores como objeto social, tipo e quantidade 

de clientes e partes interessadas e dispersão geográfica das operações da 

organização. 

O envolvimento pode variar desde um controle estatístico até um controle 

individual das denúncias recebidas, acompanhado de recomendações formais de 

encaminhamento como, por exemplo, um aumento na incidência de comunicações de 

assédio moral que pode levar a recomendações do COAUD no sentido de se trabalhar 

a cultura organizacional. Na experiência da Interlocutora 7, companhias do porte e 

exposição dos mais relevantes grupos empresariais do mercado brasileiro tendem a 

tratar suas denúncias com um alto grau de seriedade. 

 

5.5 PERFIL DOS MEMBROS E COMPOSIÇÃO DO COAUD 

 

Na visão de Sonnenfeld124, o fator humano é o que efetivamente possui maior 

relevância na estruturação de órgãos de governança de desempenho excepcional. 

Pela perspectiva de governança do COAUD, isso representa proporcionar um 

ambiente de respeito mútuo, confiança e franqueza, no qual temas e informações 

sensíveis possam ser abordados e analisados em conjunto por todos os membros e 

posteriormente discutidas de forma consistente com a administração da organização. 

Uma grande parte dos interlocutores em nossa pesquisa de campo citou, para 

além das questões normativas aplicáveis às capacidades técnicas e à compatibilidade 

delas com as responsabilidades do COAUD, aspectos de personalidade e 

comportamentais de seus membros como relevantes para o bom funcionamento do 

órgão. Essas conversas informais indicam que, para reduzir o risco de limitações aos 

aspectos sob responsabilidade do COAUD, é importante que seus membros possuam 

uma diversidade de visões e formações, devendo ir além da experiência em auditoria 

e incluir pessoas com conhecimento e capacidade para analisar de forma crítica os 

sistemas da empresa. Essa diversidade é também recomendada pelo IBGC como um 

 
124 SONNENFELD, op. cit., p. 7-8. 
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fator positivo para o enriquecimento do debate que deve existir entre os membros 

desse órgão125. 

Segundo o Interlocutor 2, a composição dos membros do COAUD é 

extremamente importante, para que se possa buscar um equilíbrio em suas áreas de 

formação e experiência, da mesma forma como acontece com a busca pela 

diversidade em outros órgãos de governança, como o CA. Deve haver um especialista 

financeiro, seguindo as normas aplicáveis, que também entenda a LSA e regras da 

SEC, se aplicável. A presença de outros membros com experiência em processos, 

gestão de riscos, controles internos e compliance também é importante para 

complementar a experiência do especialista financeiro. 

Ainda com relação à questão do equilíbrio na composição, a Interlocutora 5 

ressalta que a falta de diversidade de perfis entre os membros do órgão, que não 

cubra os requisitos mínimos de conhecimento contábil profundo e domínio sobre toda 

a agenda regulatória associada, riscos e governança e os aspectos financeiros e 

jurídicos do negócio pode representar um desafio para o seu bom funcionamento do 

COAUD. 

Para a Interlocutora 7, tendo em vista a composição mínima de três 

participantes, é essencial ter alguém com a capacidade de dialogar em condição de 

igualdade técnica com a área responsável pela elaboração das DC da companhia e 

com seus auditores independentes. Profissionais com experiência relevante em 

auditoria, como é o caso de sócios recém aposentados de empresas de auditoria, 

tendem a desempenhar muito bem essa função. A desenvoltura com questões de 

auditoria interna e controles internos também é, na visão dessa interlocutora, uma 

capacidade essencial para o bom funcionamento de um COAUD. Em muitos casos, 

essas capacidades estão reunidas no mesmo profissional que atua como especialista 

contábil. 

Especialmente no caso de companhias que atuam em setores regulados, a 

Interlocutora 7 entende como bastante útil ter um advogado como membro do 

COAUD, dada a capacidade de gestão de profissionais com esse perfil em relação a 

temas de compliance e comunicação, investigação e tratamento de denúncias. Para 

companhias em que há um grande volume de contencioso, a presença de um 
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profissional com formação jurídica no COAUD ajuda também em uma avaliação 

críticas das provisões realizadas. 

A Interlocutora 7 entende ser também imprescindível que a composição do 

órgão inclua também alguém que conheça do setor e dos riscos daquele negócio 

específico. É essencial ter no COAUD a capacidade de saber onde procurar as 

fragilidades a serem endereçadas. 

Por fim, a Interlocutora 7 ressalta que a falta de qualquer um dos três perfis 

acima tende a prejudicar o funcionamento e a efetividade do COAUD para a 

organização. No exemplo vivido por essa interlocutora, a falta de um especialista 

contábil fragiliza a capacidade daquele órgão de governança para analisar 

criticamente as DC da instituição. Embora em empresas como as estatais o processo 

de seleção nem sempre tenha esse fator como prioritário, em empresas privadas a 

composição do COAUD tende a preservar esse equilíbrio de perfis. 

Para que o COAUD seja capaz de dialogar com a administração e ajudá-la a 

identificar, gerenciar e controlar os principais riscos aos quais a organização está 

exposta, Olson indica como importante que a composição do órgão inclua 

profissionais com experiência no setor de atuação do negócio e experiência em 

gestão126. 

Atendidos os requisitos mínimos acima, um COAUD efetivo deve ter entre seus 

membros também profissionais com experiência e conhecimento sobre outros temas 

críticos para a organização em questão, tais como sistemas e inovação. Para que o 

COAUD possa exercer de forma plena as suas competências, as boas práticas de 

governança (e de gestão) recomendam que as experiências profissionais dos 

membros desse órgão sejam complementares entre si e que as eventuais 

sobreposições de experiências sejam limitadas o máximo possível. Quando há dois 

ou mais membros com a mesma experiência profissional, na visão do Interlocutor 2 o 

alinhamento entre eles pode se tornar um desafio para o bom funcionamento do 

COAUD. 

Ter os perfis apropriados, na visão do Interlocutor 6, é um desafio adicional 

para o bom funcionamento do COAUD. É recomendável que haja diversidade de perfis 

para afastar o risco de miopia com relação a determinados temas de responsabilidade 

do órgão.  

 
126 OLSON, op. cit., p. 1108. 
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Essa visão é corroborada pelo Interlocutor 9, segundo o qual a composição do 

COAUD é um aspecto com grande influência no desempenho do órgão. Focar a 

escolha dos membros apenas com base em uma determinada competência como, por 

exemplo, conhecimentos aprofundados de contabilidade e auditoria, podem limitar a 

visão da organização em relação aos demais aspectos pelos quais o COAUD é 

responsável. 

A Interlocutora 3 ratifica essa visão esclarecendo que, sempre que os perfis 

dos membros se tornam desequilibrados em qualquer direção, como no caso de uma 

composição com ênfase excessiva em aspectos de contabilidade e auditoria, a 

abertura para análise de riscos de outras naturezas pode ser reduzida de forma 

importante ou mesmo deixar de acontecer no órgão. Para essa interlocutora, a 

variedade de perfis e experiências entre os membros do COAUD o tornam mais eficaz 

no desempenho de suas atribuições. É essencial que o órgão seja capaz de analisar 

com profundidade as questões relacionadas às DC e, além disso, que seja capaz de 

compreender as principais linhas de negócio da organização e tenha a capacidade de 

integrar essa variedade de visões trazidas por seus membros. 

A Interlocutora 3 complementa que um aspecto que é sempre importante e faz 

falta quando não está presente é o conhecimento do negócio. O conhecimento dos 

setores e segmentos de atuação da organização é o que permite ao COAUD enxergar 

riscos que de outra forma não seriam identificados. 

Por fim, a Interlocutora 3 entende que o papel principal do COAUD é justamente 

o de ajudar a construir uma cultura de riscos nas organizações. Como o CA 

usualmente dispõe de pouco tempo para dedicar a esse tema de forma aprofundada, 

a missão é delegada ao COAUD. Em nossa experiência, é importante que os 

membros do COAUD possuam, de forma conjunta, tanto a capacidade de desenvolver 

uma visão crítica a respeito dos riscos e fragilidades aos quais a organização está 

exposta, quanto a capacidade de monitorar a implantação das medidas propostas 

pelas diversas áreas da organização para endereçar esses riscos e fragilidades. 

Um cuidado adicional apontado pelos interlocutores para este ensaio deve ser 

o de ter todas as áreas de competência do COAUD e áreas de conhecimento 

adequadamente cobertas entre seus membros. Embora não impacte em sua 

capacidade de análise, a formação do COAUD de maneira integral ou, ao menos, 

parcial, por membros do CA, impacta tanto na sua comunicação com o CA quanto na 

capacidade desse órgão de influenciar na criação de uma cultura de riscos na 
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organização. Essa pluralidade de áreas de formação e competências, em linha com o 

perfil e grau de maturidade da organização, é também recomendada pelo IBGC como 

uma boa prática127. 

Em consonância com os resultados de nossa pesquisa qualitativa, o IBCG 

recomenda128, como boa prática de governança, que o coordenador do COAUD seja 

sempre um membro independente. Para evitar potenciais conflitos de interesse, as 

melhores práticas identificadas pelo IBGC129 aconselham a vedação à participação de 

membros da Diretoria e de membros não independentes do CA no COAUD. Pelo 

mesmo motivo é igualmente salutar destacar o vínculo exclusivo do COAUD com o 

CA e com nenhum outro órgão da companhia.  
Segundo a Interlocutora 3, em função da escassez de tempo de qualidade para 

as interações entre COAUD e CA, a presença de conselheiros entre os membros do 

COAUD tem a sua importância potencializada também por esse fator de facilitação da 

comunicação e fortalecimento da relação de trabalho. Por esse motivo, as melhores 

práticas130 consideram importante que os membros do CA e do COAUD possuam 

disponibilidade de tempo para dedicar à função, bem como capacidades de 

comunicação e organização compatíveis com as exigências da dinâmica de interação 

entre ambos os órgãos. 

O fato de muitos COAUD não serem formados por membros do CA é um 

grande desafio para diversas organizações, na visão da Interlocutora 3. Nesses casos 

o COAUD tende a perder efetividade e entregar resultados muito mais tímidos do que 

potencialmente poderia. Esta interlocutora entende que, embora a competência de 

análise dos temas sob a responsabilidade do COAUD não seja impactada pela 

ausência de conselheiros em sua composição, a capacidade desse órgão de 

governança para influenciar a cultura da organização está diretamente relacionada à 

presença no COAUD de membros do órgão máximo de governança. 

Na experiência do Interlocutor 8, ainda que um componente possua assimetrias 

de conhecimento ou experiência em relação aos demais, caso tal componente possua 

também uma personalidade que viabilize a união de forças entre os membros do 

COAUD, esse traço isolado tende a mais do que compensar na superação de 

eventuais assimetrias de perfil desse componente. Essa união de forças é uma das 

 
127 IBGC, 2017, op. cit., p. 28. 
128 IBGC, 2017, op. cit., p. 24. 
129 IBGC, 2017, op. cit., p. 24. 
130 IBGC, 2017, op. cit., p. 51, entre outros. 
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melhores formas de se extrair as contribuições e os resultados mais efetivos da 

diversidade de experiências e formações dos componentes de um COAUD. 

Segundo a Interlocutora 7, embora não sejam características essenciais, a 

resiliência e a capacidade de conviver com as tensões decorrentes do exercício das 

funções do COAUD são complementos muitos desejáveis ao perfil de um membro 

desse órgão de governança. Especialmente no caso de companhias que estão 

implantando pela primeira vez esse órgão de governança em suas estruturas, esse 

traço de perfil combinado com a disposição para educar os gestores com relação ao 

papel do COAUD se mostram como importantes contrapontos à eventual resistência 

dos gestores em responder perguntas difíceis e em atender outas demandas 

periódicas do COAUD. 

No que diz respeito aos possíveis pontos de tensão com os demais órgãos 

societários em decorrência da atuação do COAUD, Sonnenfeld131 cita que a mera 

existência desse órgão de governança não é suficiente para evitar fraudes e colapsos 

éticos nas organizações. Em casos extremos, é necessário que os membros desse 

órgão sejam capazes de resistir às pressões da administração para o descumprimento 

de regras estabelecidas, como a suspensão de regras de conflito de interesses para 

a realização de determinados negócios. 

Em nosso trabalho de campo, ficou evidente a importância do perfil dos 

membros de um COAUD incluir a resiliência e a capacidade de conviver com as 

tensões que poderão surgir entre o órgão e as demais áreas da organização. Para 

superar a eventual resistência dos gestores em responder perguntas difíceis e em 

atender outas demandas periódicas do COAUD, diversos interlocutores citaram a 

disposição para educar os gestores com relação ao papel do órgão como outro traço 

de personalidade relevante. 

Na visão do Interlocutor 1, o processo de seleção dos membros de um COAUD 

deve ser conduzido de forma bastante criteriosa para buscar profissionais que, além 

da formação acadêmica e da experiência profissional adequadas, tenham também 

uma visão clara das funções do COAUD. De forma geral, assegurar que os temas sob 

sua supervisão estão sendo conduzidos de forma correta e em segurança é a principal 

missão dos membros do COAUD. 

 
131 SONNENFELD, op. cit., p. 7. 
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Olsen reconhece a visão prospectiva como uma das boas práticas na atuação 

do COAUD e, para isso, é necessário que seus membros sejam capazes de olhar 

para além das questões do passado e do presente e serem capazes de visualizar os 

potenciais riscos dos exercícios futuros 132 . Essa recomendação possui grande 

relevância prática, ratificada pelas recomendações dos nossos interlocutores, que 

citaram a importância de o perfil dos membros do COAUD incluir a habilidade de 

encontrar fragilidades relevantes para a organização e as melhores maneiras de saná-

las, sem deixar de levar em conta o fato de este ser um órgão de apuração e 

recomendação e não de decisão. 

Na visão do Interlocutor 4, embora sejam muito pouco frequentes as 

experiências com impactos negativos da formação técnica de membros do COAUD 

no funcionamento do órgão, existem sim exemplos de desafios por conta de traços de 

personalidade, tais como a aversão a situações de confronto ou questionamento com 

a administração. Mesmo em casos de membros altamente qualificados, questões 

comportamentais também podem interferir fortemente no desempenho do COAUD, 

tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. 

A Interlocutora 3 destaca que a habilidade para trabalhar de forma harmoniosa 

em grupo é também um componente importante do perfil de um membro do COAUD. 

Embora seja importante haver sempre espaço para opiniões divergentes, a visão do 

especialista no tema em questão não deve ser desconsiderada. 

Ainda com relação ao perfil, o Interlocutor 6 entende ser importante que haja 

alinhamento em torno das expectativas da organização a respeito da missão dos 

membros do COAUD. O equilíbrio entre incentivo oferecido e dedicação esperada dos 

membros é um fator que não pode ser ignorado pelas organizações ao se estruturar 

um COAUD. 

Segundo o Interlocutor 8, o descompasso entre a composição dos membros do 

COAUD dificulta a convergência para um denominador comum, seja ele acordo, 

consenso, unanimidade, a favor ou contra. Em sua visão, a composição deve ser 

sólida, tanto do ponto de vista de conhecimento técnico, quanto de competência para 

todas as funções que cabem a esse órgão e alinhamento em relação ao compromisso 

com a missão do COAUD. 

 
132 OLSON, op. cit., p. 1108. 
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Na experiência do Interlocutor 6, na ausência do fator confiança entre os 

membros e de condições para expressar suas visões, um órgão composto por perfis 

diversificados pode correr o risco de ter um desempenho inferior a outro órgão 

composto por membros de perfis similares. Em qualquer cenário, na formação de um 

COAUD efetivo não se pode renunciar à figura de um especialista contábil, de um 

especialista no negócio e no setor da organização, complementados por um 

especialista em tecnologia ou aspectos regulatórios, a depender do segmento de 

atuação da organização. 

Como resultado de suas pesquisas com gestores em organizações de diversos 

perfis, Amy Edmonson 133  relata que embora a diversidade seja desejável e 

importante, na ausência de segurança psicológica uma equipe mais diversa tende a 

ter um desempenho inferior a uma equipe composta por membros de perfis mais 

homogêneos. Na visão da autora, segurança psicológica é o fator que incentiva cada 

componente de um time diverso a expressar a sua visão sobre os temas em 

discussão. 

Entre as melhores práticas elencadas por Olsen 134  no que diz respeito a 

aspectos comportamentais do COAUD está o tato e a empatia na comunicação entre 

seus membros e os membros da administração. Segundo aquele autor, essa é uma 

forma efetiva de se identificar potenciais fragilidades antes que elas se tornem riscos 

materializados. 

Entre os profissionais com os quais tivemos conversas informais no contexto 

da nossa pesquisa de campo e que citaram os traços de personalidade como fatores 

relevantes para o bom funcionamento do COAUD, foram frequentes as menções à 

capacidade do candidato de lidar bem com situações de confronto ou questionamento 

com a administração. A habilidade para trabalhar de forma harmoniosa em grupo foi 

também um componente citado como importante para o perfil de um membro do 

COAUD. 

Essa capacidade dos membros dos órgãos de governança das organizações 

de construir e sustentar ambientes de trabalho produtivos em equipe é também 

apontada por Sonnenfeld135 como um fator chave para o bom desempenho de seu 

 
133 EDMONSON, Amy C. LEONARD, Herman B. Structuring the Organizational Response. Sessão interativa online 
originalmente dirigida aos ex-alunos da Harvard Business School, realizada em 02 abr. 2020 como terceiro encontro da série 
Crisis Management for Leaders. Disponível em <https://www.alumni.hbs.edu/events/Pages/crisis-management.aspx>. Acesso 
em: 02 set. 2020. 
134 OLSON, op. cit., p. 1111. 
135 SONNENFELD, op. cit., p. 1-2. 

https://www.alumni.hbs.edu/events/Pages/crisis-management.aspx
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mandato. O autor destaca a importância da coesão, da confiança e da abertura para 

o debate, bem como do contato direto com as diretorias a respeito de temas críticos 

para a organização. 

Por outro lado, para se alcançar o resultado desejado em situações de 

desequilíbrio como as que podem ocorrer no caso de desalinhamento ou desarmonia 

entre grupos de acionistas de uma mesma companhia, haverá, na visão do 

Interlocutor 8, uma exigência muito maior dos membros do COAUD e dos seus demais 

órgãos de governança. Um risco resultante dessa situação é uma estruturação dos 

componentes desses órgãos que não seja correta do ponto de vista de competências, 

conhecimento técnico, ou amplitude de vivências dos temas sob responsabilidade do 

COAUD. 

Na experiência do Interlocutor 1, as relações com os demais órgãos podem se 

tornar um desafio para o bom funcionamento do COAUD quando algum deles 

intervém de alguma forma na independência do COAUD, por exemplo, ao interferirem 

no seu relacionamento com a condução de qualquer processo interno em conjunto 

com a atuação de um comitê de ética ou canal de denúncia, especialmente quando o 

processo trata de algum executivo ou membro da alta administração. A depender dos 

perfis e das posturas adotadas pelos membros do COAUD a partir dessas 

interferências, eventuais tensões podem surgir nos demais relacionamentos 

envolvidos. 

Embora a senioridade do perfil dos membros do COAUD tenda a contribuir para 

o seu bom funcionamento, na experiência do Interlocutor 1, é necessário equilibrar 

essa robustez das experiências com perfis que consigam também agregar a 

capacidade de trazer inovação para a organização e de supervisionar a sua 

implantação. Do ponto de vista de conhecimentos, além da familiaridade com 

aspectos contábeis e de auditoria externa e interna, são também necessárias 

habilidades que permitam aos membros do COAUD buscar as demais informações e 

conhecimentos necessários para desempenhar bem as suas funções, assim como 

uma constante atualização sobre os aspectos relevantes do negócio e do mercado. 

Essas características tornam a postura dos membros e sua capacidade de 

acompanhamento do negócio mais adaptadas à dinâmica dos negócios e sua 

evolução ao longo do tempo. 

Nesse mesmo sentido, o Interlocutor 2 adverte que, embora essa seja uma 

situação que tende a acontecer com mais frequência em relação a membros não 
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independentes do COAUD, a ausência de conhecimento específico desses 

integrantes a respeito de alguns dos temas que são tratados pelo órgão pode 

potencialmente prejudicar o andamento das discussões e gerar ruídos na 

comunicação com as áreas de negócio da organização. 

Olson136 inclui entre suas recomendações de melhores práticas o aprendizado 

dos membros do COAUD a respeito da organização, seu segmento de atuação e do 

ambiente de negócios em que está inserida. Segundo o autor, esses são os 

fundamentos sobre os quais os membros do COAUD poderão direcionar de forma 

mais assertiva a sua supervisão e as suas ações de gestão de riscos. 

Pelo aspecto prático, os interlocutores para este ensaio citaram com frequência 

a necessidade de que esses profissionais possuam também a capacidade de buscar 

as demais informações e conhecimentos necessários para desempenhar bem as suas 

funções, assim como de se manterem em constante atualização a respeito dos 

aspectos relevantes do negócio e do mercado. Em complemento ao domínio do 

conhecimento sobre a organização, nossos interlocutores indicaram também a 

importância de se equilibrar a robustez das experiências dos membros do COAUD 

com perfis que consigam agregar a capacidade de trazer inovação para a organização 

e de supervisionar a sua implantação. 

 

5.6 FORMATO IDEAL E GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DO COAUD 

 

Para todas as organizações que têm o COAUD como órgão obrigatório, seja por 

fazerem parte do Novo Mercado da B3, por terem suas ações negociadas em 

mercados estrangeiros, como a NYSE, por serem instituição financeira, seguradora, 

empresa pública ou sociedade de economia mista enquadradas nos critérios de 

exigibilidade, o formato desse órgão de governança deve estar primeiramente em 

conformidade com as normas aplicáveis. Embora o formato ideal de COAUD deva 

levar e consideração a realidade de cada organização e seu ambiente de negócios, 

por meio das propostas de Estatuto Social e Regimento Interno do COAUD incluídas 

como Apêndices A e B desta dissertação, buscamos fornecer uma base sobre a qual 

 
136 OLSON, op. cit., p. 1110. 
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cada companhia possa refletir e estruturar esse órgão de governança da forma mais 

efetiva para o seu contexto. 

Dentre as diversas metodologias para implantação de estruturas de governança 

em organizações ao redor do mundo, o modelo proposto por Troklus e Vacca137, por 

meio da Society of Corporate Compliance & Ethics, para programas de conformidade 

e integridade nos parece bastante robusto em termos de estrutura e abrangente em 

termos de aplicabilidade para órgãos de assessoria como o COAUD. Para aquelas 

autoras, o processo se inicia a partir do apoio e compromisso do CA, na qualidade de 

mais alto órgão da administração de uma companhia, que deverá comunicar tal apoio 

de forma clara e assertiva para o restante da organização, em especial com relação 

ao papel do COAUD e seus objetivos138. 

Independentemente da obrigatoriedade de instituição do COAUD em uma 

organização, na visão de Troklus e Vacca139, somente a partir do reconhecimento da 

importância do tema pelo CA, poderá haver a base para uma implantação bem-

sucedida. Essa tônica tende a reverberar entre os demais órgãos de administração 

até chegar aos gestores de cada uma das áreas envolvidas, ganhando força à medida 

em que o suporte do CA seja sustentado ao longo do tempo. 

Em complemento à tônica dada pelo CA. as autoras indicam também o apoio 

das lideranças executivas de cada área como crucial para que a iniciativa ganhe 

tração na organização. O exemplo dado por esses líderes tende a ser reproduzido por 

suas equipes e essa cooperação entre as áreas e o COAUD é outro fator chave para 

o sucesso na implantação e no funcionamento desse órgão de governança. 

Uma vez alinhada internamente a importância do COAUD para a organização, 

Troklus e Vacca140 apontam o compromisso da administração com a alocação de 

recursos para o novo órgão como o passo seguinte para a sua implantação com 

sucesso. Para essa finalidade, as autoras recomendam a formalização de um 

orçamento para que o órgão possa desempenhar de forma satisfatória as suas 

funções. 

No instante seguinte, após definido o orçamento, passa-se à fase de 

recrutamento dos membros do COAUD e dos demais profissionais que prestarão 

 
137 TROKLUS, Debbie; VACCA, Sheryl. International Compliance 101: How to build and maintain an effective compliance 
and ethics program. Society of Corporate Compliance and Ethics. Kindle Edition, cap. 3. 
138 TROKLUS; VACCA, op. cit., cap. 4.1. 
139 TROKLUS; VACCA, op. cit., cap. 3.1. 
140 TROKLUS; VACCA, op. cit., cap. 3.2. 
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suporte ao novo órgão de governança141. Embora a estrutura para além dos membros 

varie em função do porte e do grau de complexidade da organização, é sempre 

importante que o COAUD conte com alguma estrutura de suporte administrativo, ainda 

que compartilhada com outras áreas. 

Ainda com relação ao orçamento do COAUD, as autoras elencam como 

importante a inclusão de previsões para despesas operacionais do órgão, incluindo a 

contratação de canal de denúncias independente, treinamentos específicos e 

eventuais custos com assessores externos para investigações ou pareceres. 

Uma vez definida a implantação do COAUD, seus membros e seu orçamento 

inicial, deve-se estabelecer o seu regimento interno. Embora esse documento seja 

aprovado pelo CA, cabe ao COAUD propor para o órgão ao qual está vinculado e 

prestará assessoria, as normas que regerão a sua atuação e interação com as demais 

áreas e órgãos. 

Imediatamente após estar constituído, Troklus e Vacca142 recomendam que o 

COAUD inicie suas atividades por uma avaliação dos principais riscos aos quais a 

organização está exposta naquele instante inicial. Essa mensuração será relevante 

para se traçar um primeiro plano de ação, para avaliar a evolução da organização em 

relação à redução das suas eventuais vulnerabilidades e, posteriormente, também 

para se avaliar a própria atuação do órgão no desempenho de suas atribuições. 

A depender do porte da organização, a avaliação inicial de riscos acima exigirá 

a cooperação e a coordenação de diversas áreas e, a depender de aspectos da 

cultura organizacional em questão, um dos pontos de partida para essa avaliação 

poderá ser a análise de áreas que apresentaram fragilidades ou desconformidades no 

passado. Na visão das autoras, esse é também o momento de se estabelecer os 

pontos de contato entre as áreas com as quais o COAUD interagirá de forma mais 

constante no desempenho de suas funções. 

O produto da avaliação acima fornecerá ao CA e à organização como um todo, 

um diagnóstico inicial bastante completo para que o COAUD possa detalhar um plano 

de ação inicial a ser executado pelas áreas responsáveis por cada aspecto. Para 

Troklus e Vacca143, o passo seguinte será definir os objetivos prioritários para o ano e 

os respectivos indicadores de progresso. 

 
141 TROKLUS; VACCA, op. cit., cap. 3.4. 
142 TROKLUS; VACCA, op. cit., cap. 3.5. 
143 TROKLUS; VACCA, op. cit., cap. 3.6. 
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Após instituído o COAUD e seu orçamento, estabelecidos seus contatos com as 

demais áreas e concluído o seu plano de trabalho com base no diagnóstico inicial da 

organização, as autoras 144  indicam como passos seguintes a formalização de 

mecanismos de avaliação contínua e de aprimoramento com base nos resultados 

dessas avaliações de desempenho. 

Apesar de haver clareza sobre a inexistência de uma única de estrutura de 

governança que seja aplicável a todas as organizações, Troklus e Vacca145 ressaltam 

que, mesmo os desenhos mais adequados, precisarão de ajustes ao longo do tempo 

em função de variáveis internas e externas à organização. Nesse sentido, a dinâmica 

e a estrutura do órgão poderão ser ajustadas com base nos resultados das suas 

avaliações periódicas que, na visão das autoras, deveriam acontecer no mínimo 

anualmente146. 

Para essa avaliação periódica do COAUD, as autoras147 propõem a seleção de 

indicadores de eficácia em três dimensões: estrutura, processo e resultados. 

Indicadores associados à estrutura são aqueles que mensuram a capacidade do 

órgão de desempenhar as suas funções no contexto da organização. Indicadores 

relacionados ao processo são os que avaliam a forma como o COAUD desempenha 

as suas funções. Por fim, indicadores relacionados a resultados são aqueles que 

examinam os produtos quantificáveis da atuação do COAUD. Segundo as melhores 

práticas identificadas pelo IBGC148 e segundo os relatos de diversos dos nossos 

interlocutores, a avaliação periódica deve ser feita também com relação aos membros 

do COAUD individualmente e ao órgão como um todo, como forma de identificação 

de pontos de aprimoramento ou de outras questões da própria organização. 

Adicionalmente, Troklus e Vacca 149  ressaltam a importância de se aprimorar 

continuamente o COAUD e sua estrutura em função do amadurecimento da cultura 

organizacional e de novos riscos que possam surgir. Nesse sentido, o COAUD pode 

ser entendido como uma estrutura em constante evolução para manter-se em sintonia 

com as variáveis internas e externas a impactar a organização150. Insere-se nesse 

contexto também a importância da educação continuada dos membros do COAUD, 

 
144 TROKLUS; VACCA, op. cit., cap. 3.7. 
145 TROKLUS; VACCA, op. cit., cap. 4. 
146 TROKLUS; VACCA, op. cit., cap. 4.2. 
147 TROKLUS; VACCA, op. cit., cap. 4.3. 
148 IBGC, 2017, op. cit., p. 54. 
149 TROKLUS; VACCA, op. cit., cap. 4.4 e 4.5. 
150 TROKLUS; VACCA, op. cit., cap. 4.6. 
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defendida tanto pelo IBGC151 em suas melhores práticas quanto pelos especialistas 

com os quais tivemos conversas informais em nossa pesquisa de campo. 

  

 
151 IBGC, 2017, op. cit., p. 54. 
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6. CONCLUSÃO 
 

O estudo das dinâmicas envolvidas na instalação e no funcionamento do 

COAUD em companhias abertas brasileiras comprovou que a sua efetividade envolve 

uma série de variáveis ainda pouco discutidas de forma específica na literatura 

acadêmica. Embora haja manuais disponíveis a respeito da implantação desse órgão 

de governança e das regras aplicáveis, pouco se escreveu sobre as práticas que 

tornam o COAUD mais efetivo e a respeito das práticas que podem prejudicar a sua 

atuação no contexto das empresas sediadas no Brasil. 

Por ser um órgão obrigatório para companhias com ações negociadas no Novo 

Mercado, o COAUD e seus parâmetros básicos de funcionamento estão definidos pela 

RCVM 23 e pelas disposições do próprio Regulamento do Novo Mercado. Por outro 

lado, os desafios práticos enfrentados pelas empresas que desejam implantar esse 

órgão como um efetivo reforço em suas estruturas de governança e pelos membros 

de COAUD que desejam contribuir de forma efetiva para o aprimoramento da gestão 

de riscos das organizações em que atuam, não estão endereçados de forma 

abrangente no arcabouço regulatório brasileiro. 

As melhores práticas recomendadas por entidades ligadas à governança 

corporativa nos mercados brasileiro e global, de adoção opcional pelas organizações, 

também são abordadas neste estudo como subsídio adicional para o desenho de 

normas, políticas e procedimentos internos das organizações que desejem estruturar 

ou aprimorar a estrutura do COAUD existente. Essas recomendações baseiam-se no 

conhecimento acumulado por essas entidades em diversas jurisdições e os desafios 

práticos mais comuns em relação às dinâmicas desse órgão. 

A ocorrência de casos emblemáticos de falhas de governança ou gestão de 

riscos pelo CA e pelo COAUD no Brasil e no exterior é indicativa de que as leis e 

regulamentos, embora essenciais, precisam ser complementados por melhores 

práticas que se reflitam em normas e dinâmicas internas e, especialmente, por 

culturas organizacionais de compromisso com a boa governança. Nesse sentido, 

espera-se que esta dissertação possa também contribuir para o amadurecimento 

desse órgão nas empresas brasileiras. 

No processo de mapeamento dos principais desafios práticos para a 

implantação e o bom funcionamento do COAUD em organizações de diversos portes 

e setores no Brasil, as conversas informais realizadas de forma anônima com 
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membros experientes desses órgãos de governança foram de grande relevância. Por 

meio dessa pesquisa de campo, foi possível tratar de temas sensíveis a afetar de 

forma comum a implantação e o funcionamento do COAUD em companhias abertas 

no País. 

Os resultados deste estudo indicam serem os fatores cultural e humano os 

principais para o sucesso na implantação e no funcionamento de um COAUD. Como 

vimos, as estruturas, regras e procedimentos podem ajudar as organizações nessa 

missão, ao proporcionar ao órgão de governança as condições e recursos necessários 

para desenvolver suas funções, bem como incentivar os seus membros a contribuírem 

com seu conhecimento e experiência para a redução de riscos e fragilidades da 

organização. 

A cultura organizacional nos parece ser um sólido ponto de partida para a 

implantação bem-sucedida de um COAUD, ao garantir e facilitar o acesso dos 

membros desse órgão aos recursos e pessoas necessários para o desempenho de 

suas atribuições. Posteriormente, essa mesma característica garante que as 

recomendações do COAUD sejam levadas em consideração e utilizadas para o 

aprimoramento da governança da organização. Na ausência de uma cultura 

organizacional que valorize a governança e a gestão de riscos, a definição de regras 

e procedimentos pode se mostrar insuficiente para dar efetividade a um COAUD. 

Embora a cultura possa ser modificada em determinadas circunstâncias e o 

COAUD possa atuar como um importante agente de mudança cultural, ela é parte da 

realidade de uma organização a cada momento de sua existência. Nesse sentido não 

se pode esperar que o COAUD, de forma individual, realize uma transformação 

cultural efetiva e duradoura sem o apoio do CA ou, em última instância, dos sócios ou 

acionistas da organização. 

De forma complementar ao fator cultural, ao incluírem na estrutura do COAUD 

mecanismos de avaliação e incentivo à integração e comunicação entre seus 

membros, as organizações estarão a resolver uma parcela importantíssima 

relacionada ao fator humano. Há inúmeros casos de conhecimento público na história 

empresarial recente a ilustrar a importância da interação entre os membros dos órgãos 

de governança, bem como entre o COAUD e as demais áreas da empresa, para a 

adequada detecção e tratamento de riscos e fragilidades nessas organizações. 

Com base nas melhores práticas, nos riscos e desafios relatados pelos 

interlocutores, bem como na experiência deste autor, buscamos fornecer às 
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companhias abertas brasileiras um roteiro para desenharem processos bem-

sucedidos de implantação e funcionamento do COAUD em suas estruturas de 

governança. Igualmente, esperamos fornecer pontos para reflexão de organizações e 

membros de COAUD na busca pelo aprimoramento de suas culturas de gestão de 

riscos. 

Particularmente para organizações ainda em fase de desenho para implantação 

do COAUD em suas estruturas, ou para aquelas em busca de aprimorar o 

funcionamento desse órgão, propomos um roteiro baseado na proposta da Society of 

Corporate Compliance & Ethics, bem como modelos de Estatuto Social e Regimento 

Interno do COAUD que podem ser usados como pontos de partida para as discussões 

e adaptações à realidade de cada companhia. Desenvolvidos a partir dos resultados 

das conversas informais, das melhores práticas recomendadas por reconhecidas 

organizações de referência em governança corporativa e das práticas de mercado 

adotadas pelas companhias líderes em governança no Brasil, essas propostas de 

documentos também podem ser úteis como pontos de reflexão para o aprimoramento 

de estruturas de governança já existentes. 

Entretanto, não se pode esperar que a criação de regras resolva, por si só, a 

dinâmica dos relacionamentos dos membros do COAUD entre si ou desses 

profissionais com as demais áreas da organização. Por estar profundamente ligado 

ao perfil dos membros, as normas escritas a respeito deste aspecto assumem um 

papel secundário em relação à adequação das características de personalidade, 

formação e experiência dos profissionais à missão do COAUD. 

Nesta dissertação, embora tenhamos relatos de características desejáveis de 

perfil e personalidade dos membros de COAUD como resultado das conversas 

informais, não nos aprofundamos nos aspectos de recrutamento e gestão desses 

profissionais pelas organizações. A seleção de membros qualificados e a composição 

de um colegiado formado por perfis diversificados e que funcione de forma equilibrada 

e harmônica é um desafio para os profissionais envolvidos no desenho desses cargos 

e no recrutamento dos profissionais para preenchê-los. 

O resultado dos processos de mapeamento dos perfis desejáveis e de 

recrutamento dos profissionais que os preenchem influirá diretamente na qualidade e 

efetividade de um COAUD. Dessa forma, os traços de perfil levantados poderão 

fornecer elementos adicionais para que os recrutadores complementem os seus 

parâmetros para seleção de candidatos a membros deste órgão de governança. 
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APÊNDICE A - MODELO DE ESTATUTO SOCIAL 
 

ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA S.A. 
 

CAPÍTULO I  
DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO 

 

[...] 

 
CAPÍTULO II 

DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES 

 
[...] 

 
CAPÍTULO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 
[...] 

 
CAPÍTULO IV 

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 
SEÇÃO I 

Disposições Comuns aos Órgãos da Administração 

 
Artigo 13 - A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela 

Diretoria. 

Parágrafo Único – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de 

Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados 

pela mesma pessoa. 

Artigo 14 - Todos os membros da administração tomarão posse dos seus respectivos 

cargos mediante assinatura dos correspondentes termos de posse, que deverão 

contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 35 deste 

Estatuto Social, no livro próprio, bem como ao atendimento dos requisitos legais 
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aplicáveis, permanecendo nos respectivos cargos até a efetiva posse dos novos 

membros da administração eleitos para sucedê-los. 

Parágrafo 1º - Como requisito para sua posse, os membros da administração deverão 

também formalizar sua adesão ao Código de Conduta, às Políticas de Divulgação de 

Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da 

Companhia, mediante assinatura dos respectivos termos. 

Parágrafo 2º - Os membros da administração deverão ter experiência e formação 

compatíveis com suas funções na Companhia e reputação ilibada. 

Artigo 15 - A Assembleia fixará uma verba global anual para distribuição entre os 

administradores e caberá ao Conselho de Administração efetuar a sua distribuição 

entre os seus membros e os da Diretoria. 

Artigo 16 - Qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a 

presença da maioria de seus membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes. 

Parágrafo 1º - Só será dispensada a convocação prévia da reunião como condição 

de sua validade se presentes todos os seus membros. Serão admitidos, para este fim, 

os votos proferidos por meio da delegação a outro membro do mesmo órgão, os votos 

escritos antecipados e os votos expressos por fax, correio eletrônico ou por qualquer 

outro meio de comunicação que permita a identificação do remetente. 

Parágrafo 2º - Será permitida a participação nas reuniões dos órgãos da 

administração por meio de conferência telefônica, videoconferência, correio eletrônico 

ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação dos membros 

e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. 

Serão também admitidos os votos por meio de delegação feita em favor de outro 

membro do mesmo órgão da administração, ou enviados por escrito, por correio 

eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, computando- se como 

presentes na reunião os membros que assim votarem. 

Parágrafo 3º - Os membros que participarem das reuniões pelos meios descritos no 

parágrafo acima, deverão confirmar seu voto por meio de declaração encaminhada a 

quem estiver presidindo a reunião por carta, fax, correio eletrônico ou outro meio de 

comunicação que permita a identificação do membro, logo após o término da reunião. 

Uma vez recebida a declaração, aquele que estiver presidindo a reunião ficará 

investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do referido 

membro. 
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SEÇÃO II 
Do Conselho de Administração 

 
Artigo 17 - O Conselho de Administração é composto por no mínimo 5 (cinco) e no 

máximo [número] ([número por extenso]) membros, todos eleitos e destituíveis pela 

Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a 

reeleição. 

Parágrafo 1º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 

20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, 

conforme definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos 

indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser 

deliberada na Assembleia Geral que os eleger. Quando o resultado do percentual 

referido acima for um número fracionário, a Companhia deve proceder ao 

arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.  

Parágrafo 2º - Não poderá ser eleito como membro do Conselho de Administração, 

salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em sociedades que 

possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar 

interesse conflitante com a Companhia. 

Parágrafo 3º - Na primeira reunião ordinária que ocorrer após a eleição dos 

conselheiros, o Conselho de administração nomeará, dentre seus membros, o seu 

Presidente ou, em caso de vacância, o seu substituto. 

Artigo 18 - Ocorrendo ausência ou impedimento temporário do Presidente do 

Conselho de Administração, suas atribuições serão exercidas por outro Conselheiro 

indicado pelo Presidente do Conselho de Administração e, não havendo indicação, 

por escolha da maioria dos demais membros do Conselho. 

Parágrafo 1º - No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho, o Conselho 

de Administração deverá nomear o seu novo Presidente, exercendo o substituto o 

mandato pelo prazo restante. 

Parágrafo 2º - No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer outro 

membro do Conselho de Administração, o Conselheiro impedido ou ausente deverá 

indicar, por escrito, seu substituto, dentre os demais membros do Conselho de 

Administração, para representá-lo e deliberar na reunião à qual não puder estar 

presente. 
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Parágrafo 3º - Serão considerados presentes à reunião para todos os efeitos os 

membros do Conselho de Administração que indicarem representantes, conforme 

disposto no parágrafo anterior. 

Parágrafo 4º - Caso ocorra vacância nos cargos de membros do Conselho de 

Administração, restando número inferior ao mínimo de membros previsto no art. 17 

acima, deverá ser convocada Assembleia Geral de Acionistas para eleição de 

substitutos. 

Artigo 19 - Compete ao Conselho de Administração:  

(a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 

(b) eleger e destituir os Diretores, fixando suas atribuições e remuneração mensal; 

(c) indicar diretores para compor as Diretorias de suas controladas; 
(d) fiscalizar a gestão dos diretores, examinando, a qualquer tempo, as atas, livros e 

papéis da Companhia, bem como solicitar informações sobre contratos celebrados, 

ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; 

(e) avocar, a qualquer tempo, o exame de qualquer assunto referente aos negócios 

da Companhia e quaisquer de suas subsidiárias e afiliadas; 

(f) convocar a Assembleia Geral quando necessário ou nos casos determinados em 

lei ou por este Estatuto; 

(g) manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as 

demonstrações contábeis de cada exercício a serem submetidas à Assembleia Geral; 

(h) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e sobre a distribuição 

de dividendos intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas 

de lucros existentes no último balanço anual ou semestral;  

(i) apreciar os resultados trimestrais da Companhia; 
(j) deliberar sobre orçamentos de resultados e de investimentos da Companhia, bem 

como os respectivos planos de ação; 
(k) aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Geral propostas de alteração do 

Estatuto Social da Companhia; 

(l) aprovar e, quando aplicável, submeter à aprovação da Assembleia Geral proposta 

de aumento e redução do capital social da Companhia; 

(m) manifestar-se em relação a ofertas públicas tendo por objeto ações ou outros 

valores mobiliários de emissão da Companhia; 

(n) deliberar, no limite do capital autorizado, sobre aumento de capital e emissão de 

títulos de crédito e demais valores mobiliários; 
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(o) analisar as transações com partes relacionadas, por si ou por um de seus Comitês, 

sendo certo que nesse último caso, deverá haver reporte ao Conselho de 

Administração;  

(p) aprovar alçadas da Diretoria e suas políticas, bem como quaisquer alterações a 

elas, as quais incluirão regras para (a) a aquisição de bens do ativo imobilizado e 

intangível e a assunção de compromissos financeiros; (b) a oneração de bens do ativo 

imobilizado e intangível; (c) a prestação de garantia, mútuo ou a assunção de dívidas, 

pela Companhia e suas subsidiárias e afiliadas, quando em benefício ou favor de 

terceiros para negócios relacionados ao objeto social da Companhia; (d) a contratação 

de quaisquer captações de recursos e a emissão de quaisquer instrumentos de crédito 

para a captação de recursos, deliberando ainda sobre as suas condições de emissão 

e resgate, entre outras regras de alçada, bem como a fiscalização do cumprimento de 

tal política pelos membros da Diretoria;  

(q) deliberar sobre a designação e a destituição dos auditores independentes da 

Companhia e de suas subsidiárias e afiliadas; 

(r) deliberar sobre a aquisição das próprias ações, em caráter não permanente, para 

permanência em tesouraria, bem como sobre seu cancelamento ou alienação. 

(s) avaliar e divulgar anualmente quem são os conselheiros independentes, bem como 

analisar quaisquer circunstâncias que possam comprometer sua independência; 

(t) deliberar sobre a formação e a composição de Comitês técnicos e consultivos, com 

objetivos e funções definidos, podendo ser integrados por membros dos órgãos de 

administração da Companhia ou não; 

(u) aprovar o próprio Regimento Interno, as Diretrizes de Governança da Companhia, 

bem como os regimentos internos dos Comitês, incluindo regras sobre composição, 

termo de mandato, remuneração e funcionamento; 

(v) aprovar um processo de avaliação do Conselho de Administração, dos Comitês e 

da Diretoria; 

(w) deliberar sobre as transações com partes relacionadas que sejam de sua 

competência, conforme definido na respectiva política a ser aprovada pelo Conselho 

de Administração; 

(x) pronunciar-se sobre os assuntos a serem submetidos à Assembleia Geral, bem 

como aqueles que a Diretoria lhe apresente para sua deliberação; 

(y) deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto e exercer outras atribuições que 

a lei ou este Estatuto não confiram a outro órgão da Companhia. 
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Artigo 20 - O Conselho de Administração se reunirá, ordinariamente, 4 (quatro) vezes 

por ano e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem, 

deliberando validamente com a presença, no mínimo, da maioria absoluta de seus 

membros em exercício. 

Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por 

escrito com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência, por comunicação 

enviada pelo Presidente do Conselho de Administração, com a indicação das matérias 

a serem deliberadas e acompanhadas dos respectivos documentos de apoio. 
Parágrafo 2º - Em caso de urgência justificada, as reuniões do Conselho de 

Administração poderão ser convocadas em prazo inferior ao mencionado no 

Parágrafo 1º acima. 

Parágrafo 3º - Independentemente de convocação, serão validas as reuniões do 

Conselho de Administração às quais estiverem presentes todos os seus membros. 

Parágrafo 4º - Caso não haja quórum de instalação em primeira convocação, o 

Presidente do Conselho deverá convocar nova reunião, a qual poderá́ instalar-se, em 

segunda convocação com qualquer número de membros do Conselho presentes. 

Essa nova convocação deverá ser feita com pelo menos 3 (três) dias úteis de 

antecedência. 

Parágrafo 5º – Qualquer tema não incluído na ordem do dia da reunião não poderá́ 

ser apreciado, exceto caso todos os conselheiros estejam presentes e concordem 

expressamente e de forma unânime com a nova ordem do dia. 

Parágrafo 6º – Em caso de empate na votação, o Presidente do Conselho terá o voto 

de qualidade.  

 
SEÇÃO III 

Da Diretoria  
 
[...] 

 
CAPÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Artigo 26 - A Companhia terá um comitê de auditoria instalado de forma permanente 

para assessoramento vinculado ao Conselho de Administração. O órgão será 
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composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo que ao menos 1 (um) deverá ser 

Conselheiro Independente, e ao menos 1 (um) deverá ter reconhecida experiência em 

assuntos de contabilidade societária. 

Parágrafo 1º - O comitê de auditoria atuará de forma autônoma e possuirá Regimento 

Interno, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, que detalhará suas 

funções e procedimentos operacionais. 

Parágrafo 2º - O mesmo membro do Comitê de Auditoria poderá acumular ambas as 

características referidas no caput. 

Parágrafo 3º - Compete ao Comitê de Auditoria, entre outras matérias: 

(a) opinar sobre a contratação e a destituição dos auditores independentes da 

Companhia; 

(b) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e 

demonstrações financeiras da Companhia; 

(c) acompanhar as atividades das áreas de auditoria interna e controles internos da 

Companhia; 

(d) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia; 

(e) avaliar, monitorar, e recomendar à Administração a correção e o aprimoramento 

das políticas internas da Companhia; e 

(f) possuir meios para recepção e tratamento de informações sobre o descumprimento 

de leis e demais normas aplicáveis à Companhia, bem como de regimentos e códigos 

internos, contando também com mecanismos para proteção do prestador e da 

confidencialidade da informação. 

 
CAPÍTULO VI 

DO CONSELHO FISCAL 

 
[...] 

 
CAPÍTULO VII 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 

 
[...] 

 
CAPÍTULO VIII 
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ALIENAÇÃO DE CONTROLE 

 
[...] 

 
CAPÍTULO IX  

JUÍZO ARBITRAL 

 
[...] 

 
CAPÍTULO X 

RETIRADA, DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

 
[...] 
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APÊNDICE B - MODELO DE REGIMENTO INTERNO 
 

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA 

 
I. OBJETO 

 

Artigo 1o - Este Regimento Interno (“Regimento”) disciplina o funcionamento, a 

estrutura, a organização e as atribuições e responsabilidades do Comitê de Auditoria 

(“COAUD”), da Companhia S.A. (“Companhia”). 

Parágrafo 1o - O COAUD é órgão estatutário de assessoramento do Conselho de 

Administração da Companhia (“CA”), a quem prestará contas de sua atuação, durante 

as reuniões do CA ou por meio de relatórios de suas atividades. Para o desempenho 

de suas funções e a possível contratação de assessorias ou consultorias externas, o 

COAUD terá orçamento anual próprio, dentro dos limites aprovados pelo CA. 

Parágrafo 2o - O COAUD atuará com autonomia operacional e independência em 

relação à Diretoria e demais órgãos e empresas afiliadas à Companhia no exercício 

de suas funções, reportando-se diretamente ao CA, sem poder decisório, atribuições 

executivas ou poder de representação da Companhia perante terceiros em negócios 

estranhos ao escopo de suas atividades. 

Artigo 2o - Este Regimento deverá ser interpretado e aplicado de acordo com as 

disposições do Estatuto Social, bem como da legislação e regulamentação aplicáveis 

à Companhia. 

Artigo 3o - O COAUD subsidiará o CA com informações, opiniões e propostas no que 

diz respeito ao cumprimento de suas responsabilidades de supervisão pelo 

monitoramento da integridade dos processos relativos às demonstrações financeiras, 

aos controles internos e à gestão de riscos da Companhia. O Comitê também deverá 

avaliar a independência e o desempenho dos auditores independentes e dos auditores 

internos da Companhia, bem como monitorar o cumprimento das leis e demais normas 

aplicáveis à Companhia. 

 
II. COMPOSIÇÃO 

 
Artigo 4o - O COAUD será formado por 3 (três) membros, todos independentes 

conforme especificado no Parágrafo 3º abaixo, a serem eleitos pelo CA, que indicará 
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entre os membros eleitos o seu Coordenador, sendo que pelo menos 1 (um) deverá 

ser membro independente do CA, conforme definição constante do Regulamento do 

Novo Mercado, e ao menos 1 (um) deverá possuir reconhecida experiência em 

assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação da Comissão de 

Valores Mobiliários (“CVM”) aplicável. 

Parágrafo 1o - Um mesmo membro do COAUD poderá acumular as qualificações de 

independência e experiência em contabilidade societária descritas acima. 

Parágrafo 2o - Os membros do COAUD deverão possuir reputação ilibada e manter, 

a todo tempo, postura imparcial e ética no desempenho de suas atividades. 

Parágrafo 3o - É vedada a participação como membro do COAUD a qualquer pessoa 

que seja, ou tenha sido, nos últimos três anos, com relação à Companhia ou às 

empresas a ela ligadas, (i) diretor; (ii) funcionário; (iii) responsável técnico, diretor, 

gerente, supervisor ou qualquer outro integrante, com função de gerência, da equipe 

envolvida nos trabalhos de auditoria externa; (iv) membro do Conselho Fiscal; (v) 

controlador; (vi) pessoa física detentora de participação direta ou indireta superior a 

dez por cento do capital social votante; (vii) cônjuges ou parentes em linha reta, linha 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas referidas nos subitens (i) 

a (vi) acima ou, ainda, (viii) que tenha o exercício de seu direito de voto nas reuniões 

do COAUD vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto as ações da 

Companhia. 

 
III. MANDATO 

 
Artigo 5o - Os membros do COAUD serão eleitos para mandatos de 2 (dois) anos, 

coincidentes com os mandatos dos membros do CA, contados a partir da data em que 

tomarem posse e poderão ser reeleitos para seus cargos até o limite de 10 (dez) anos, 

podendo ser destituídos pelo CA a qualquer tempo. O mandato dos membros do 

COAUD se estenderá até a posse dos novos membros. 

Parágrafo Primeiro - Os membros do COAUD tomarão posse na primeira reunião 

ordinária do COAUD, após a sua eleição. 

Parágrafo Segundo - O COAUD poderá contar com o apoio de 1 (um) profissional 

para secretariá-lo em suas reuniões e prestar suporte na organização interna do órgão 

e em sua interface com as demais áreas da Companhia. 



 98 

Artigo 6o - No caso de vacância de qualquer cargo de membro do COAUD, caberá 

ao CA eleger o substituto, em caráter temporário ou permanente. 

Parágrafo Único - A renúncia ao cargo de membro do COAUD deverá ser feita 

mediante comunicação por escrito endereçada ao(à) Presidente do CA e será válida 

em relação à Companhia a partir do recebimento de tal comunicação. 

 
IV. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 
Artigo 7o – Compete ao COAUD, dentre outras matérias relacionadas que poderão 

ser atribuídas pelo CA: 

(a) opinar sobre a contratação, destituição e remuneração dos auditores 

independentes, bem como opinar sobre a contratação da mesma firma de auditoria 

independente para a prestação de outros serviços à Companhia; 

(b) avaliar a qualidade e a integridade das informações trimestrais, demonstrações 

intermediarias e demonstrações financeiras da Companhia; 

(c) supervisionar as atividades de auditoria interna e controles internos da Companhia 

e avaliar ambas as áreas; 

(d) avaliar e monitorar as exposições de risco e compliance da Companhia; 

(e) avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou o aprimoramento 

das políticas internas, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas; e 

(f) possuir meios para recepção e tratamento de informações sobre erros ou fraudes 

relevantes, bem como o descumprimento de dispositivos legais e normativos 

aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com 

previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da 

confidencialidade da informação. 

Parágrafo 1o - Os membros do COAUD deverão ter acesso a todas as informações, 

documentos e colaboradores da Companhia necessários para o exercício das suas 

atribuições. 
Parágrafo 2o - A Companhia divulgará, anualmente, relatório resumido do COAUD 

incluindo informações sobre as reuniões realizadas, os principais assuntos discutidos 

e as recomendações feitas pelo COAUD ao CA. 

Parágrafo 3o - O COAUD informará (i) suas atividades trimestralmente por meio de 

relatórios ou em reuniões do CA, sendo que as atas de tais reuniões do CA deverão 
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ser divulgadas, indicando o reporte do COAUD e, (ii) sempre que necessário, os 

assuntos cujo conhecimento entenda ser relevante para o CA. 

Parágrafo 4o - O COAUD disporá de canal próprio para receber e tratar denúncias, 

inclusive sigilosas, sobre o descumprimento de leis e normas aplicáveis à Companhia, 

bem como de regras internas, inclusive com mecanismos assegurar o anonimato do 

denunciante, quando solicitado. 

Parágrafo 5o - Caberá ao COAUD determinar as medidas cabíveis e necessárias para 

a apuração das denúncias que receber e, sempre que estas envolverem membro da 

Diretoria da Companhia, as conclusões e recomendações do COAUD serão relatadas 

por seu Coordenador ao CA. 

 
V. COORDENADOR DO COAUD 

 
Artigo 8o - Compete ao Coordenador do COAUD: 

(a) aprovar as pautas e agendas das reuniões do COAUD, realizar as respectivas 

convocações e dirigir e coordenar os trabalhos; 

(b) cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento e a legislação que regula o 

funcionamento do COAUD; 

(c) elaborar o calendário anual de reuniões do COAUD e cientificar o CA a respeito, 

bem como submeter anualmente o plano de trabalho do COAUD para aprovação do 

CA; 

(d) encaminhar as análises, pareceres e relatórios elaborados pelo COAUD ao CA ou 

a outro órgão ou membro da Administração; 

(e) representar o COAUD nos atos de sua competência, coordenar o relacionamento 

e a interação com o CA e os demais órgãos da Administração em relação aos 

assuntos de competência do COAUD e convidar, quando necessário, consultores 

externos, membros do Conselho Fiscal e da Diretoria ou empregados e outros 

eventuais participantes para as reuniões do COAUD; 

(f) elaborar e enviar para deliberação do CA a proposta de orçamento do COAUD; 

(g) cultivar o foco e o engajamento dos membros do COAUD e, anualmente, avaliar o 

desempenho do órgão e de seus membros, bem como promover a autoavaliação 

destes últimos. 
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(h) assegurar que os membros do COAUD tenham acesso aos documentos 

necessários para as análises, bem como recursos para exercer a função de forma 

eficiente; e 

(i) reunir-se com o CA, no mínimo, trimestralmente, e comparecer à Assembleia Geral 

Ordinária de Acionistas da Companhia. 

Parágrafo 1º - Na ausência ou impedimento temporário do Coordenador, outro 

membro indicado pelo próprio COAUD poderá ser substituí-lo em suas funções. 

Parágrafo 2º - Em havendo vacância do cargo de qualquer membro do COAUD, o 

Coordenador ou, na sua ausência, qualquer outro membro do COAUD, comunicará 

tal fato ao Presidente do CA para a eleição de um novo membro do COAUD com o 

objetivo de completar o mandato do membro cujo cargo tenha ficado vago. 

Artigo 9o - Compete ao secretário do COAUD, quando houver: 

(a) organizar e elaborar as pautas das reuniões, levando em consideração os pedidos 

e orientações do Coordenador e dos demais membros do COAUD, bem como das 

Diretorias da Companhia; 

(b) coordenar a elaboração e o devido registro das atas das reuniões do COAUD e de 

documentos relacionados, bem como a coleta de assinaturas dos membros do 

COAUD nesses documentos; 

(c) auxiliar na interface entre o Coordenador do COAUD e as demais Diretorias da 

Companhia em qualquer assunto ligado ao COAUD; 

(d) assegurar o envio e a qualidade das informações a respeito dos itens a serem 

discutidos em reunião do COAUD; 

(e) organizar a convocação e a logística das reuniões do COAUD; 

(f) assegurar que as solicitações do COAUD sejam devidamente comunicadas às 

Diretorias da Companhia. 

 

VI. DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES 

 
Artigo 10o - O COAUD se reunirá ordinariamente, no mínimo, a cada 3 (três) meses, 

de forma que os relatórios financeiros da Companhia possam ser analisados antes de 

sua divulgação e, preferencialmente, antes das reuniões do CA que tratarão dessas 

mesmas matérias. O COAUD se reunirá extraordinariamente sempre que necessário, 

a pedido do Coordenador ou de qualquer membro do COAUD ou do CA. 
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Artigo 11o - As reuniões ordinárias do COAUD serão convocadas com indicação da 

ordem do dia com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência. Quaisquer 

materiais de suporte eventualmente necessários deverão ser entregues com pelo 

menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. As reuniões extraordinárias serão 

convocadas por e-mail ou outro meio de comunicação acordado entre os membros, 

com especificação da hora, do local e das matérias a serem discutidas. 

Independentemente de convocação, será válida qualquer reunião em que se verifique 

a presença da totalidade dos membros do COAUD. 

Parágrafo 1o - Em caso de urgência, a reunião do COAUD poderá ser convocada em 

prazo inferior ao descrito acima. 

Parágrafo 2o - As reuniões do COAUD serão instaladas com a presença da maioria 

de seus membros e as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros 

presentes. 

Parágrafo 3o – Em caráter excepcional, as reuniões do COAUD poderão ser 

realizadas de forma virtual, caso em que os membros poderão participar por meio de 

conferência telefônica ou por vídeo, bem como de forma antecipada por escrito, 

transmissão eletrônica de dados ou qualquer outro meio de comunicação. Os 

membros que participarem por qualquer um dos meios exemplificados acima serão 

contados como presentes e terão suas opiniões e votos registrados nas respectivas 

atas da reunião. 

Artigo 12o – As reuniões do COAUD serão registradas em atas, que deverão ser 

disponibilizadas pelo secretário do COAUD a todos os seus membros de forma 

eletrônica em até 5 (cinco) dias úteis após a reunião. 

Parágrafo Único - Os materiais de suporte das reuniões do COAUD serão arquivados 

na sede da Companhia. 

 
VIII. DOS DEVERES DOS MEMBROS DO COAUD 

 
Artigo 13o - No exercício dos seus mandatos, os membros do COAUD deverão: 

(a) exercer suas funções com independência e engajamento, bem como respeitar os 

deveres de lealdade e diligência; 

(b) evitar situações de conflito de interesses e comunicar, imediatamente, tal situação 

aos demais membros do COAUD. Caso não o faça, outra pessoa poderá salientar o 

conflito, caso dele tenha ciência. Tão logo identificado o conflito de interesses em 
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relação a um tema específico, o membro envolvido deverá se abster e se afastar, 

inclusive fisicamente, de todas as discussões e deliberações sobre o tema, sem 

descuidar dos seus deveres legais. A comunicação do conflito de interesses, a 

abstenção e o afastamento temporário deverão ser registrados na ata da reunião; 

(c) guardar sigilo e manter confidenciais as informações da Companhia, aquelas 

recebidas no exercício de suas atribuições, bem como aquelas recebidas de auditores 

independentes da Companhia; e 

(d) manter-se bem-informados, tecnicamente atualizados e dispor de tempo para se 

dedicar às atividades do COAUD. 

 
IX. AVALIAÇÃO 

 
Artigo 14o - Sem prejuízo das avaliações previstas no item (g) do Artigo 8º deste 

Regimento e de outros mecanismos de avaliação e autoavaliação que possam via a 

ser estabelecidos pela Companhia, o CA avaliará anualmente o COAUD e poderá 

destituir qualquer um dos seus membros durante a vigência do seu mandato, nos 

casos de conflito de interesse, descumprimento das obrigações inerentes ao seu 

cargo, ou caso venha a apresentar desempenho aquém do esperado. 

 
X. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 15o - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo CA, revoga 

quaisquer normas e procedimentos em contrário e será revisado sempre que 

necessário, conforme proposta do COAUD aprovada pelo CA. 

Artigo 16o - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo CA. 
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