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APRESENTAÇÃO
Colega,

O processo de convergência às normas internacionais de contabilidade 
representa uma oportunidade de refl exão sobre a importância da infor-
mação contábil nas entidades das esferas privada e pública e constitui-se 
numa via de mão única. Diante do processo de harmonização contábil 
mundial, se não aderíssemos a essa tendência mundial, que busca a unici-
dade informacional, fi caríamos na contramão.

A informação contábil ganha relevância sob diversos aspectos, com o cor-
reto reconhecimento e a mensuração do patrimônio, além da geração de 
informações úteis para a tomada de decisões, constituindo-se num divisor 
de águas da Contabilidade brasileira a promulgação da Lei nº 11.638-07. 
Este estudo destaca a importância dos conceitos de governança corporati-
va e de controle interno e gerenciamento de riscos, os quais se encontram 
inseridos nos novos padrões internacionais de Contabilidade.

Esta é mais uma publicação do Programa de Fiscalização Preventiva – 
Educação Continuada do CRCRS, que é oferecida gratuitamente à classe 
contábil gaúcha, disponível também na versão eletrônica, em que é possí-
vel a consulta e/ou o download, por intermédio da página do CRCRS.

Nossos sinceros agradecimentos ao autor, contador Cláudio Morais 
Machado, por sua signifi cativa contribuição com a classe contábil gaúcha, 
ao consentir que o CRCRS promovesse a edição deste trabalho, para que, 
assim, os colegas tenham a oportunidade de acessar o presente estudo.

Porto Alegre, 23 de setembro de 2011.

Contador Zulmir Breda
Presidente do CRCRS





APRESENTAÇÃO DO AUTOR
O presente trabalho tem o propósito de realçar a importância dos precei-
tos de Governança Corporativa e de Controle Interno e Gerenciamento 
de Riscos, inseridos nos novos Padrões Internacionais de Contabilidade 
(IFRS) e de auditoria, resultando em melhores e mais qualifi cadas práticas, 
cujo processo de aceitação no mercado global avança aceleradamente.

São examinados os princípios e as práticas de Controle Interno e 
Gerenciamento de Riscos, segundo o Committee of  Sponsoring Organizations 
of  the Treadway Commission (COSO), e de Governança Corporativa, segun-
do o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que segue 
os melhores padrões internacionais.

A seguir, é focada a importância e a infl uência desses princípios, bem 
como suas práticas nos mercados internacionais, mediante sua adesão 
pelos mais conceituados fóruns e entidades internacionais e nacionais, 
tanto econômico-fi nanceiros como sociais. Identifi cam-se, no conjunto 
de novas Normas de Contabilidade Brasileiras harmonizadas com os pa-
drões internacionais, inclusas as de auditoria, as principais inserções dos 
princípios, elementos e procedimentos de Governança Corporativa e de 
Controle Interno e Gerenciamento de Riscos no seu seio.

Comprova-se, então, a total adesão das melhores práticas de Contabilidade 
a tais salutares princípios, que podem se constituir em um marco da nova 
gestão empresarial, em um contexto no qual o capital, o trabalho, o di-
reito societário, a tecnologia, o social e a ética, empresarial e profi ssional, 
por meio da informação contábil adequada, ajudem a criar uma sociedade 
mais justa e democrática.
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INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, complementada 
pela Lei nº 11.941-09, que modifi caram e aprimoraram a Lei das Sociedades 
por Ações em seus capítulos que envolvem a Contabilidade dessas so-
ciedades. As novas disposições proveram de respaldo legal e possibilita-
ram a implementação de processo de harmonização e convergência das 
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs), às Normas Internacionais 
de Relatório Financeiro (Internacional Financial Reporting Standards – IFRS), 
exigência dos mercados globais.

Os padrões internacionais, conforme o Comitê de Normas Internacionais 
de Contabilidade (IASB), contido em IFRS, Ibracon/IASCF (2008), são 
estabelecidos dentro de objetivos em que se destaca:

[...] desenvolver, no interesse público, de um conjunto único de nor-
mas contábeis globais de alta qualidade, compreensíveis e exequíveis 
que exijam informações transparentes e comparáveis em demonstra-
ções fi nanceiras e outros relatórios fi nanceiros, para ajudar os partici-
pantes nos mercados de capital do mundo e outros usuários a tomarem 
decisões econômicas. 

Nesses mesmos objetivos, também as Normas Internacionais de Auditoria 
(IAS), emitidas pelo IAASB da International Auditing and Assurance Standard 
Board of  Internacional Federation of  Accountants (IFAC), foram convergi-
das como Normas Brasileiras de Contabilidade relativas à Auditoria 
Independente e Asseguração.

O presente trabalho estuda e evidencia como os princípios e os pronun-
ciamentos sobre Controle Interno, do Committee of  Sponsoring Organizations 
of  the Treadway Commission (COSO), e sobre Governança Corporativa, da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
– como entendido e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC) – estão entrelaçados e infl uenciaram a ação dos go-
vernos e de seus supervisores na regulamentação dos mercados, bem 
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como as próprias entidades, mantendo-se foco especial do refl exo nos 
padrões e nas normas internacionais de Contabilidade e auditoria.

Como o processo de convergência incorporou esses possíveis avanços 
ao novo conjunto de normas de Contabilidade no Brasil, inclusas as re-
lativas à Auditoria Independente, o estudo pretende examinar se isso de 
fato ocorreu e se é possível concluir que as novas Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBCs) realmente aderiram a esses temas de suma impor-
tância para uma nova visão das empresas e demais entidades em busca 
de um mundo onde os mercados sejam mais transparentes, justos e de-
mocráticos. 
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   1.  CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO 
DE RISCOS

1.1. INTRODUÇÃO

Inicialmente, cabe realçar o que é o controle interno, conceituado em 1971 
pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certifi cados (AICPA):

[...] o controle interno compreende o plano de organização e o con-
junto coordenado de métodos e medidas, adotados pela entidade, para 
proteger o seu patrimônio, verifi car a exatidão e a fi dedignidade de 
seus dados contábeis, promover a efi ciência operacional e encorajar a 
adesão à política traçada pela administração.

Inúmeros autores e trabalhos acadêmicos vinham aumentando a abran-
gência do controle interno, a partir de uma visão sistêmica, pela qual é 
visto como um processo implementado pela alta administração de uma 
entidade com a fi nalidade básica de provê-la de razoável segurança em 
suas operações, no nível de garantia por ela julgado sufi ciente, para que 
tenha sucesso e alcance os seus objetivos sociais. A conceituação do 
AICPA prevaleceu até 1992, quando pronunciamentos do COSO a am-
pliaram, atualizando-a aos anseios e às necessidades da atualidade. 

O COSO é constituído pelas mais conceituadas entidades profi ssionais 
da Contabilidade ligadas aos mercados norte-americanos, com grande in-
fl uência das grandes empresas de auditoria, tendo substituído um comitê 
contra fraudes então existente e passando, assim, a atualizar a abrangência 
do foco contábil e de gestão empresarial do controle interno. Para tan-
to, dois pronunciamentos se notabilizaram: o COSO Report, conhecido 
como COSO I, e o COSO ERM, ou COSO II. O primeiro com foco no 
controle interno contábil, e o segundo amplia para a gestão das entidades, 
em especial no que tange aos riscos que a envolvem.

Concernente ao risco, elemento sempre presente em tudo ao que se refere a 
controle interno, a sua defi nição clássica é “a possibilidade de ocorrência de 



14

um evento adverso para uma determinada situação esperada”. O estudo da 
mensuração de risco, com o surgimento de modelos matemáticos – a partir da 
previsibilidade de ocorrência de eventos adversos, alcançando a probabilidade 
de tais circunstâncias, ou seja, de sua estimativa –, resultou na gestão do risco. 

A gestão do risco corporativo é muito ampla, pois ele pode ter origem in-
terna ou externa à entidade ou grupo de entidades e ser dividido em várias 
espécies, como o risco de liquidez, de mercado, operacional, entre outros.

Os grandes fóruns mundiais de mercados fi nanceiros e de capitais pas-
saram a dar muita importância a tudo que se relaciona ao risco, especial-
mente o que concerne a fraudes, à prática de lavagem de dinheiro de recursos 
advindos de práticas criminosas e de riscos sistêmicos que podem conta-
minar mercados de forma sobremaneira prejudicial.

1.2. COSO REPORT OU COSO I 

O COSO Report, o primeiro pronunciamento sobre controle interno, é 
um modelo de metodologia para estruturar e avaliar um sistema de contro-
les internos integrados, com uma postura de identifi car, detectar e reagir 
aos riscos de um negócio, estes com foco nos aspectos fi nanceiros e na 
fi nalidade de transparência e adequação das demonstrações contábeis. Por 
esse motivo, foi também denominado COSO Contábil, eis que adequado à 
prestação de contas da administração da entidade, indispensável para a sua 
transparência, bem maior dos acionistas e da sociedade. 

A estrutura considerada do controle interno é composta dos objetos de 
avaliação, de categorias de atividades e dos elementos básicos, integrados 
entre si, ou seja:

  Os objetos de avaliação: as unidades administrativas e operacionais abrangidas.
  As três categorias de atividades: as operações (efetividade), o seu registro 

(confi abilidade) e a conformidade (com os preceitos legais).
  Os cinco elementos básicos de controle interno: o ambiente de controle interno; 

a avaliação de riscos; as atividades de controle; o fl uxo de comunicação 
e informações; e o monitoramento da efetividade do sistema de contro-
les internos.

Essa estrutura integrada notabilizou-se com a fi gura tridimensional cubo 
do COSO, cujas dimensões compreendem as categorias de atividades, os 
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elementos ou componentes e os objetos de avaliação do controle, como 
mais adiante é apresentada.

1.3. COSO ERM OU COSO II

Já o pronunciamento notabilizado como COSO ERM (de Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework), ou COSO II, aproveitou o sucesso da 
metodologia do COSO Report, ampliando-o para a gestão da entidade. Ele 
foi inicialmente divulgado pela CVM americana, a Securities and Exchange 
Commission (SEC), comprovando o interesse da autoridade de supervisão 
do mercado de capitais americano.

O novo pronunciamento adotou uma postura proativa, além da reativa 
já considerada, focando o controle interno como um sistema, sempre de 
forma integrada, com melhor visão de gestão no gerenciamento dos ris-
cos, prevendo, inclusive, a sua realização como processo, por um comitê 
diretivo no âmbito da entidade. O COSO ERM não elimina o contido no 
Report, e sim o aprimora e amplia.

O processo COSO ERM amplia o contexto de uma forma geral, ou seja:

  os objetivos de controle interno em uma entidade, considerando-a pela sua 
efetiva estrutura, se por departamentos ou unidades de negócios ou se 
por grupo econômico de várias empresas, com subsidiárias, fi liais, ou 
ainda se tem mais de um negócio efetivamente segmentado etc.;

  as categorias de atividades são acrescidas da referente à estratégia e são agre-
gadas ao próprio novo conceito de controle interno, como se demons-
tra adiante; e 

  os elementos básicos de controle interno passam a dar maior importância à 
gestão de riscos, mudando de cinco para oito elementos, como abaixo é 
demonstrado, identifi cados segundo a origem (COSO I ou II):

1)  Ambiente (interno) de Controle (Control Environment (COSO I): é a cultura 
de controle interno da entidade, na qual o controle é efetivo, quando 
as pessoas conhecem as suas responsabilidades, os limites de auto-
ridade e consciência, competência e comprometimento de fazerem 
o que é certo e de maneira correta. Envolve competência técnica e 
compromisso ético, em que a postura da alta administração, pelo 
exemplo, é fator determinante da criação deste valor (em Código de 
Ética e Conduta Profi ssional);
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2)  Defi nição (ou fi xação de) dos objetivos (COSO II): A administração deve 
dispor de um processo implementado que lhe permita fi xar os ob-
jetivos de forma alinhada à missão da empresa, consistente com a 
propensão ao risco previamente defi nida; 

3)  Identifi cação dos eventos (COSO II): eventos internos e externos que afe-
tam o cumprimento dos objetivos devem ser identifi cados e separa-
dos entre riscos e oportunidades, mapeados e canalizados de volta 
para as estratégias gerenciais ou processos de defi nição de objetivos;

4)  Avaliação de risco (COSO II): os riscos devem ser avaliados com base 
na probabilidade e no impacto, e os resultados dessa avaliação devem 
orientar o seu gerenciamento. Esses riscos devem ser avaliados como 
inerentes e residuais;

5)  Respostas ao risco (COSO II): a gerência deve estabelecer as regras de 
gerenciamento: aceitando, reduzindo, partilhando ou evitando os ris-
cos e desenvolvendo ações para alinhar o seu gerenciamento à pro-
pensão de risco previamente explicitada;

6)  Atividades de Controle (Control Activities – COSO I): são os procedimen-
tos de controle interno destinados à redução ou administração dos 
riscos. Podem ser de caráter preventivo ou detecção, ou de ambos, 
sendo os mais conhecidos:

a)  de prevenção: segregação de funções, normatização interna, alça-
das de autoridade ou de responsabilidade;

b)  de detecção: conciliações, revisões de desempenho; e
c)  de prevenção e detecção: segurança física e por sistemas informa-

tizados.

7)  Informação e Comunicação (Information & Communication – COSO I): co-
municação é o fl uxo de informações dentro de uma entidade, e a 
informação é o combustível que move as organizações e a sociedade;

8)  Monitoramento (Monitoring – COSO I): é a avaliação dos controles in-
ternos ao longo do tempo, se efetivos ou não. Podem ser contínuos 
ou pontuais, envolvendo autoavaliações, revisões e auditoria (interna, 
independente, integral).

Essa nova visão de controle interno, do COSO ERM, passou a ser aceita e 
referendada por praticamente todos os foros mundiais relativos do mundo 
das fi nanças e gestão empresarial.
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Assim, o novo conceito de controle interno, segundo os pronunciamentos 
do COSO, é:

Controle interno é um processo desenvolvido para identifi car even-
tos que possam afetar o desempenho da entidade, a fi m de monitorar 
riscos e assegurar que estejam compatíveis com a propensão ao risco 
estabelecida, de forma a prover, com segurança razoável, o alcance dos 
objetivos, em especial nas seguintes categorias:
Estratégica (strategic): objetivo de estratégia: categoria relacionada com 
os objetivos estratégicos da entidade, estabelecidos em seu planejamento, 
inclusive sobre os níveis de risco que a administração aceita assumir.
Efi ciência e efetividade operacional (operations): objetivos de de-
sempenho: esta categoria está relacionada com os objetivos e as metas 
de desempenho e de rentabilidade, bem como da segurança e qualidade 
dos ativos;
Confi ança nos registros contábeis/fi nanceiros (fi nancial reporting): 
objetivos de informação: categoria sobre a correção das informações e das 
demonstrações contábeis, na qual todas as transações devem ser registra-
das, todos os registros devem refl etir transações reais, consignadas pelos 
valores e enquadramentos corretos; e
Conformidade (compliance): objetivos de conformidade com leis e 
normativos aplicáveis à entidade e a sua área de atuação.

Foi mantida a representação do COSO ERM pelo cubo do COSO tri-
dimensional, representado pela fi gura a seguir, adaptada, conforme 
Bergamini Junior (2005):

Figura 1 – Sistema de Estrutura Integrada
Fonte: COSO (Committee of  Sponsoring Organization)
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  2. GOVERNANÇA CORPORATIVA

2.1. INTRODUÇÃO

Governança signifi ca o poder de controle e direção de uma entidade. 
Governança corporativa aplicada a empresas, segundo o IBGC1, é:

[...] governança corporativa é o sistema que permite aos acionistas ou 
cotistas o governo estratégico de sua empresa e a efetiva monitoração 
da direção executiva. As ferramentas que garantem o controle da pro-
priedade sobre a gestão são o Conselho de Administração, a Auditoria 
Independente e o Conselho Fiscal. As boas práticas de governança 
corporativa têm a fi nalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar 
seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade.

A governança corporativa tem uma abrangência muito grande e, como 
tal, cabem várias visões e modelos válidos. Assim, existem conceitos sob 
diversas óticas, enfatizando, cada uma, o que mais lhes interessa. Segundo 
Bergamini Junior (2005, p. 153), eles sofrem a infl uência dos diferentes 
ambientes empresariais e da evolução gerencial e societária, notabilizando-
-se os modelos básicos de governança corporativa conforme o grau de 
evolução do mercado de capitais (os principais são o anglo-saxão, o nipo-
-germânico e o familiar). A diferença entre os dois primeiros é cultural, 
tendo o primeiro foco nos investidores, e o segundo, nos credores. Já o 
familiar enfatiza as questões emocionais do parentesco dos acionistas ma-
joritários e da gestão profi ssional.

A fi nalidade de governança corporativa é aumentar o valor da sociedade, 
facilitar seu acesso ao capital, contribuir para sua perenidade, mediante 
estratégia das corporações, gerenciamento efi caz das organizações, com 
efi ciência de suas operações e a geração de resultados em uma adequada 
taxa de retorno aos acionistas, com respeito à sociedade, meio ambiente e 
interesse social.

As questões chaves a resolver são os confl itos de agência:

 a gestão no interesse dos acionistas ou dos gestores profi ssionais;
  os custos de agência, em especial de contratos, monitoramento dos ges-

tores, de informações gerenciais, de incentivos;
 assimetria de direitos entre os acionistas; 

1Disponível em: <http://www.ibgc.org.br>.
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  alinhamento de interesses de acionistas, gestores, empregados, credores 
e clientes, comunidade e sociedade em geral;

  as forças de controle: ambiente legal e regulatório, padrões contábeis 
exigidos, do mercado e investidores e forças internas como controle 
interno, auditoria e governança.

Teoricamente, segundo Andrade e Rossetti (2005), existem quatro agrupa-
mentos ou sistemas conceituais de governança corporativa:

1)  Direitos e sistemas de relações: foca a distribuição dos direitos e das 
responsabilidades entre os diferentes participantes da entidade, envol-
vendo os relacionamentos entre os conselhos (de administração, direti-
vo e fi scal).

2)  Sistema de governo e estruturas de poder: cria estrutura de poder que 
rege os mecanismos de gestão. Separa a propriedade e a gestão das em-
presas, defi nindo uma estrutura de governo que maximiza a relação en-
tre o retorno dos acionistas e os benefícios auferidos pelos executivos.

3)  Sistemas normativos: é focado no monitoramento das corporações, 
por meio de mecanismos normativos em estatutos legais, contratos e 
estruturas organizacionais.

4)  Sistemas de valores e padrões de comportamento: trata da justiça, da 
transparência e da responsabilidade das empresas, no trato de questões 
que envolvam os interesses do negócio e os da sociedade como um 
todo, com padrões de comportamento que conduzam à efi ciência, ao 
crescimento e ao tratamento dado aos acionistas e outras partes inte-
ressadas, tendo por base a ética aplicada à gestão de negócios.

2.2. PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Os principais valores ou princípios da governança corporativa são:

  Transparência (disclosure): além de informações mais completas nos relató-
rios normais (relatório da administração e demonstrações fi nanceiras), 
tudo que seja relevante e que não seja caso de contabilização, mas que 
impacte os negócios e os resultados corporativos (off  balance sheet), inclu-
sive antecipando as demonstrações contábeis.

  Senso de justiça, equidade no tratamento dos sócios minoritários (fairness): signifi ca 
os mesmos direitos legais a todos os sócios, majoritários e minoritários, 
que o processo de remuneração dos administradores deve ser aprovado 
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pelo CA e, se por planos de stock options, pelos acionistas. Também veda 
favores indevidos e cria penalidades.

  Prestação de contas (accountability): responsabilidade direta dos principais 
executivos, presidente e fi nanceiro, na divulgação periódica de relató-
rios, contanto que:

-  sejam revisados e não existam falsas declarações ou omissões rele-
vantes;

-  as demonstrações contábeis revelem adequadamente a posição fi nan-
ceira, o desempenho e os fl uxos de caixa;

-  os auditores independentes e o comitê de auditoria recebam todas as 
informações sobre defi ciências, mudanças e mesmo de fraudes, se for 
o caso; e

-  os controles internos existentes sejam adequados, dos quais são res-
ponsáveis diretos.

  Conformidade no cumprimento de princípios e regras (compliance): cumprimento 
de leis e regulamentos vigentes e adoção de um código de ética para a en-
tidade, em especial para seus principais executivos, com inclusão obriga-
tória de regras para o confl ito de interesse e divulgação de informações.

2.3. OS MECANISMOS DE GOVERNANÇA

A governança corporativa se faz por meio de um sistema efi ciente de 
mecanismos internos e externos capaz de mitigar os problemas de agên-
cia ou de interesses de acionistas e executivos, bem como de riscos em 
geral, agregando valor pelo aprimoramento do processo decisório das 
entidades.

Os mecanismos internos são a adequação das funções e competências da 
alta administração das empresas, ou seja, dos conselhos de administração, 
diretoria executiva e conselho fi scal, todos devidamente assessorados por 
comitês específi cos como os de planejamento estratégico, operacionais e, 
grande novidade, de auditoria, este último com foco no controle interno, 
gerenciamento de riscos, auditoria independente e interna.

Já os mecanismos externos tratam do ambiente institucional, regulatório e 
de supervisão do mercado em que a entidade atua, da competitividade, dos 
investidores e da defesa do perfi l e do comando acionário.
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2.4. A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

Governança corporativa é uma expressão recente, surgida em 1991. Foi 
criada pela OCDE, e é vista por ela, pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelo 
G7 como uma sólida base para o crescimento econômico, a integração 
global dos mercados e o controle dos riscos dos investimentos nas empre-
sas. Constitui um dos instrumentos determinantes do desenvolvimento 
sustentável, em suas três dimensões – a econômica, a ambiental e a social 
(ANDRADE; ROSSETTI, 2005).

A governança corporativa globalizou-se e tem como um dos seus pontos 
altos, além da adoção pelos maiores fóruns econômicos mundiais, a sua 
consideração, assim como o pronunciamento COSO Report, na legislação 
norte-americana aprovada para fazer frente aos escândalos fi nanceiros, a 
conhecida Lei Sarbanes-Oxley.

Muito importante é a instituição de um Comitê de Auditoria, com a fi na-
lidade de assessorar o Conselho de Administração sobre todos os temas 
que envolvem governança e atuar especialmente sobre auditoria, controle 
interno e transparência.

Bergamini Junior (2005, p. 150) revela que pesquisa desenvolvida pela 
IFAC sobre o sucesso e o insucesso de empresas em 10 países revelou que 
somente uma boa governança não garante o sucesso empresarial, mas que 
uma governança fraca contribui para a destruição de empresas. A pesquisa 
revelou quatro fatores determinantes do sucesso empresarial, dos quais 
três referiam-se a práticas de governança corporativa e um de controles 
internos:

1) a atitude da alta administração na formação da cultura da empresa;
2) o papel de liderança do diretor-presidente;
3) o desempenho proativo do Conselho de Administração; e 
4) a existência de um bom sistema de controles internos.

É imperativo destacar que, na atualidade, os preceitos de controle interno 
e gerenciamento de riscos estão integralmente inclusos nas boas práticas 
de governança corporativa. É impensável falar em governança se não hou-
ver sistemas de controle interno e de gerenciamento de riscos efetivamen-
te implantados e em efetivo funcionamento, o que nos leva à conclusão 
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de que a contabilidade e a auditoria são partes integrantes desse contexto, 
pois, sem informações contábeis corretas, de qualidade e asseguradas por 
uma auditoria adequada, tais sistemas não seriam confi áveis.

2.5.  O AVANÇO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS 
INSTITUIÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO E DE 
CAPITAIS BRASILEIRO

2.5.1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, segundo Andrade e Rossetti (2005), a partir dos anos 1990, 
com o retorno da prevalência do regime democrático e republicano no 
Brasil, apesar dos percalços e atos falhos que se repetem, amainaram-se 
a radicalização ideológica e o nacionalismo com protecionismo acerba-
do, favorecendo o ambiente de aceitação de melhores práticas societárias 
em geral (estratégicas, operacionais, fi nanceiras etc.) também incentivados 
pelo aumento da concorrência, que importa em desafi os, riscos e oportu-
nidades, em um mercado globalizado.

Assim, mesmo com as difi culdades de um regime democrático ainda inci-
piente, os estrategistas governamentais promoveram a inserção competiti-
va do país no mundo globalizado, ocorrendo um processo de abertura ao 
mercado internacional, a desestatização de empresas e negócios de inte-
resse público, que possam ser mais bem administrados por empreendedo-
res que detenham competência e capital para melhor atender a sociedade, 
terminando com monopólios e reservas de mercado de alguns itens, como 
a indústria automobilística e reformas buscando a modernização institu-
cional, detendo o governo a autoridade regulatória e fi scalizadora, median-
te a supervisão dos mercados (apesar das defi ciências ainda existentes).

Na busca de socialização, abertura e avanço do mercado de capitais, o surgi-
mento da governança corporativa foi uma dádiva para as mentes pensantes 
desse processo todo, em especial dos supervisores dos mercados nacionais.

2.5.2. AÇÃO DA CVM

Os marcos legais e as recomendações da CVM, principalmente pelo fato 
de sua missão e de os objetivos legais estarem em linha com os princípios 
de governança corporativa, e agora impulsionada pelas mudanças da Lei 
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das Sociedades Anônimas (em 2001 e pelas Leis nºs 11.638-07 e 11.941-
09) e do Código Civil (em 2003), aprimoraram novos dispositivos regula-
dores, como:

  a redução do limite de emissão de ações preferenciais e dos direitos dos 
titulares;

  competência da assembleia geral dos acionistas;
  composição, funcionamento e competências dos conselhos: fi scal e de 

administração;
  composição e eleição da diretoria executiva;
  acordo de acionistas, alienação de controle das companhias abertas;
  a arbitragem e a solução de confl itos internos;
  implantação de normas nacionais de contabilidade harmonizadas com 

padrões internacionais.

A CVM incentivou a adoção da governança corporativa pelas companhias 
de capital aberto, divulgando cartilha com recomendações específi cas para 
assembleias, estrutura acionária, proteção a minoritários, conselho de ad-
ministração, conselho fi scal, auditoria e demonstrações fi nanceiras. Nestas 
últimas, pela adoção das normas internacionais de contabilidade, agora 
obrigação legal não só para as companhias de capital aberto, mas, também, 
para as demais empresas de grande porte (Lei nº 11.638-07).

Dentre esses novos regulamentos, a Instrução CVM n° 480, de 7 de de-
zembro de 2009, obriga a todas as sociedades emissoras de valores mobi-
liários para negociação em mercados regulados no Brasil, além do prévio 
registro na CVM, o cumprimento de informações periódicas:

1) formulário cadastral;
2) formulário de referência;
3) demonstrações fi nanceiras;
4) formulário de demonstrações fi nanceiras padronizadas (DFP);
5) formulário de informações trimestrais (ITR).

Destas exigências, cabe destacar que foi acrescido em relação à norma 
anterior o formulário de referência. Ele deve ser entregue em meio mag-
nético, anualmente (fi cando disponível no site da CVM), ou a qualquer 
momento, quando do pedido de registro de distribuição pública de valores 
mobiliários e quando de qualquer alteração na administração no controle, 
no capital e por outras circunstâncias relevantes.
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O conteúdo do formulário de referência exige informes que favorecem 
substancialmente a transparência das empresas, como as abaixo descritas:

  as informações fi nanceiras que refl itam as três últimas demonstrações 
contábeis anuais e outras, se o caso, contendo ainda: quaisquer eventos 
subsequentes que as alterem, bem como a política de destinação dos 
resultados e distribuição efetuada, a classifi cação da dívida por tipo (ga-
rantia real, fl utuante e quirografária) e por prazo; 

  os fatores de risco que possam infl uenciar a decisão de investimentos 
e eventuais expectativas com relação a eles; a descrição dos processos 
judiciais que não estejam sob sigilo e que sejam relevantes para os negó-
cios, inclusive aqueles cujas partes contrárias sejam administradores ou 
controladores ou investidores, atuais ou anteriores, e outros;

  a descrição dos principais riscos de mercado, a política de gerencia-
mento adotada, seus objetivos, estratégias e instrumentos e alterações 
signifi cativas nestes itens;

  os comentários dos diretores sobre as condições fi nanceiras, patrimo-
niais, de estrutura de capital, capacidade de pagamento, fontes de fi nan-
ciamento, níveis de endividamento, resultados e outros itens relevantes 
e mudanças signifi cativas ocorridas, inclusive qualquer fato que não es-
teja evidenciado nas demonstrações fi nanceiras;

  informes da assembleia geral e da administração: estruturas administra-
tivas, regras, políticas e práticas, inclusive com identifi cação das pessoas 
que compõem a diretoria executiva, os conselhos de administração e 
fi scal com currículos, relacionamentos e outros informes, inclusive a re-
muneração desses administradores e os recursos humanos disponíveis; 

  a política de divulgação de informações e os negócios extraordinários.

2.5.3.  AÇÃO DOS DEMAIS SUPERVISORES DO MERCADO 
BRASILEIRO

O Banco Central do Brasil (BCB) para o Sistema Financeiro Nacional 
(SFN), a Superintendência de Seguros Privados (Susep) para o mercado 
de seguros e de previdência aberta, e a Superintendência de Previdência 
Complementar (Previc) para entidades de previdência fechada vêm, pau-
latinamente, incluindo, até com mais rigor ou profundidade, regramento 
atinente à efetiva implantação de sistemas de controle interno, de geren-
ciamento de riscos e de governança corporativa nas entidades sob a sua 
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supervisão, estabelecendo para tanto a obrigatoriedade de componentes 
específi cos para essas atividades, inclusive os responsáveis. 

Para as empresas de maior porte, foi defi nida a obrigatoriedade de insta-
lação de comitês de auditoria, com atribuições defi nidas. Devem ser liga-
dos diretamente aos respectivos conselhos de administração. As demais 
entidades reguladoras e supervisoras dos diversos segmentos específi cos 
do mercado econômico nacional, como as agências de regulação (Anatel, 
Anael etc.), também passaram a seguir o mesmo caminho. Dessa forma, 
todas as entidades importantes do país, seja pelo porte ou pelos mercados 
em que atuam, estão sendo alcançadas por regulamentos que as obrigam 
ou as levam a efetivamente implementar, em suas estruturas estatutárias e 
administrativas, segmentos responsáveis pelo controle interno, gerencia-
mento de riscos e de governança corporativa. 

Na última grande crise econômica mundial, as exigências do BCB foram 
consideradas fator decisivo para o sucesso do enfrentamento brasileiro 
àquela circunstância. As considerações de governança corporativa do BCB 
alcançam, inclusive, orientação minudente até para as instituições fi nancei-
ras de menor porte, como as instituições de microcrédito e cooperativas, 
como consta de forma expressa no site <http://www.bcb.gov.br>, com 
materiais importantes da UniBacen, como Análise de gestão e práticas de gover-
nança corporativa em instituições fi nanceiras.

2.5.4.  A ADESÃO DA BOVESPA ÀS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

A Bovespa, em sintonia com o novo ambiente, mesmo com a anteposição 
de interesse dos grandes grupos de controladores de elevado poder polí-
tico, criou o Novo Mercado, com adesão voluntária. Tal criação obrigou a 
uma segmentação de mercados acionários:

  o mercado tradicional, com aquelas companhias que não tenham ade-
rido aos preceitos de governança corporativa, submetendo-se ao regra-
mento legal;

  o mercado diferenciado, para empresas consideradas em nível 1 de go-
vernança corporativa, constituído das companhias que tenham aderido 
a grande parte dos princípios e das práticas de governança corporativa, 
como estabelecido pelo IBGC;
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  o mercado diferenciado, para empresas consideradas em nível 2 de gover-
nança corporativa, aquelas que, além do exigido para as de nível 1, tam-
bém elaboram e divulgam as demonstrações fi nanceiras pelos padrões 
internacionais de Contabilidade e demais requisitos de governança corpo-
rativa, como o de direito de voto dos detentores de ações preferenciais;

  o Novo Mercado, para companhias que abram capital mediante dis-
tribuição pública mínima; para as que tenham pelo menos quinhentos 
(500) acionistas apenas com ações ordinárias; e para as companhias que 
contam com ações preferenciais que possam convertê-las em ordinárias 
e obedeçam a todos os demais requisitos de governança corporativa 
daquelas de nível 2 de GC.

A pressão do mercado investidor para que empresas sejam aderentes aos 
preceitos de GC é muito grande e irreversível, especialmente dos investi-
dores institucionais, nacionais e estrangeiros, e passou a ser um diferencial 
para aquelas que tomem este caminho que, em última análise, signifi ca 
aderir a regramentos nos quais a ética é deveras considerada.

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), fi el seguidor 
dos princípios de governança da OCDE, que tem como associadas as 
maiores entidades e empresas brasileiras, passou a promover muitos even-
tos de disseminação dessa nova fi losofi a de gestão, especialmente para ad-
ministradores, conselheiros e membros de comitês de auditoria e, também, 
a certifi car profi ssionais para exercer cargos nos conselhos societários.

As grandes empresas, mesmo as do setor público, passaram a exi-
gir Certifi cação do IBGC para os seus possíveis conselheiros, tanto de 
Administração como Fiscal e membros do Comitê de Auditoria.

As últimas publicações noticiam que o Novo Mercado, com pouco mais 
de 10 anos de sua criação, já compõe, praticamente, a metade do mais 
importante índice do mercado acionário brasileiro: o Ibovespa. Como 
citado na reportagem Novo mercado já é metade do IBOVESPA, no Valor 
Econômico de 11 de maio de 2011, caderno Eu&Investimentos, “das 64 
companhias que o compõem, 31 são do espaço diferenciado de governan-
ça da bolsa paulista”.

Na mesma edição do Valor Econômico citada, constou também reporta-
gem intitulada Conceito de governança evolui mais que o segmento, sobre recente 



27

documento emitido pela União Europeia, o greenpaper sobre governança em-
presarial, que traz questões ligadas à gestão dos negócios. A minuta destaca a 
questão da fi scalização e dedica-se a assuntos relacionados à administração, 
como a formação e o papel do conselho de administração, remuneração, 
gestão de riscos e formas de relatar as práticas de governança, entre outros.

2.5.5. A QUESTÃO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

Neste contexto de evolução de regulamentações pró-governança corpo-
rativa e também de preocupações crescentes com a sustentabilidade dos 
negócios e do meio ambiente, tornou-se fundamental o interesse na qua-
lidade do gerenciamento de riscos tanto pelos investidores, pelo potencial 
de geração de valor, como pelos supervisores dos mercados nacionais. 

O gerenciamento de riscos corporativos é mote para inúmeros artigos e 
obras, destacando-se, pela objetividade e praticidade, o Guia de orientação 
para gerenciamento de riscos corporativos do IBGC, no qual se destaca a defi ni-
ção de risco:

O termo risco é proveniente da palavra risicu ou riscu, em latim, que 
signifi ca ousar (to dare, em inglês). Costuma-se entender “risco” como 
possibilidade de “algo não dar certo”, mas seu conceito atual envolve 
a quantifi cação e qualifi cação da incerteza, tanto no que diz respeito 
às “perdas” como aos “ganhos”, com relação ao rumo dos aconte-
cimentos planejados, seja por indivíduos, seja por organizações; ris-
co é inerente a qualquer atividade na vida pessoal, profi ssional ou nas 
organizações, e pode envolver perdas, bem como oportunidades. Em 
Finanças, a relação risco-retorno indica que quanto maior o nível de 
risco aceito, maior o retorno esperado dos investimentos. Esta relação 
vale tanto para investimentos fi nanceiros como para os negócios, cujo 
“retorno” é determinado pelos dividendos e pelo aumento do valor 
econômico da organização. Empreender signifi ca buscar um retorno 
econômico-fi nanceiro adequado ao nível de risco associado à atividade.

Outros pontos relevantes do Guia de orientação para gerenciamento de riscos 
corporativos do IBGC referem-se à metodologia de implantação do geren-
ciamento de riscos:

  identifi cação e classifi cação dos riscos: objetivos estratégicos, perfi l de 
riscos, categorização dos riscos por origem (interna ou externa), natu-
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reza dos riscos (estratégicos, operacionais, fi nanceiros) e exemplos de 
riscos com tecnologia, ambiental e de conformidade;

  mensuração e avaliação dos riscos;
  tratamento dos riscos: como evitar ou aceitar, prevenir e reduzir danos 

e capacitação;
  monitoramento; e
  informação e comunicação.

Naturalmente, essa nova exigência dos mercados tem como contrapartida 
uma excelente oportunidade para os possíveis prestadores de serviços que 
venham a auxiliar as entidades a prevenir e mitigar riscos, em especial em 
um mundo com crises que também criam oportunidades. Assim, surgem 
oportunidades com esse tema, mediante, inclusive, ferramentas sofi stica-
das para identifi car e gerenciar os fatores de risco e as possíveis oportuni-
dades de negócios.

Sobre esse tema, manifestou-se com propriedade Juarez Lopes de Araújo, 
sócio-líder da área de Consultoria em Gestão de Riscos Empresariais da 
Deloitte:

A inteligência em riscos pressupõe estabelecer uma correlação direta en-
tre os riscos que a organização considera aceitável assumir e os seus obje-
tivos de negócios. É preciso estar preparado para aproveitar as oportuni-
dades e, sobretudo, capacitado a avaliar o retorno do risco de acordo com 
o nível de exposição a ele. (Mundo Corporativo n. 16, Deloitte, 2007).

2.5.6.  A GOVERNANÇA CORPORATIVA EM EMPRESAS DE 
CONTROLE FAMILIAR

A governança em empresas de controle familiar é o novo tema de gran-
de destaque, embora ainda restrito nas sociedades anônimas, mas já 
com modelos bem defi nidos, como o dos três círculos: no estágio ini-
cial, a família, a propriedade e a gestão se confundem; no estágio mais 
avançado, esses três partícipes têm suas ações e interação acertadas para 
adequada governança. Após, tem-se o modelo tridimensional de desen-
volvimento da empresa, com adequados eixos: o da propriedade, o da 
empresa e o da família. Esses modelos, da Harvard Business School, 
são citados em obra do IBGC sobre o tema, com casos de destaque no 
Brasil (IBGC, 2010).
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   3.  O NOVO CONJUNTO DE NORMAS BRASILEIRAS 
DE CONTABILIDADE (E AUDITORIA)

3.1. INTRODUÇÃO

Os padrões internacionais de contabilidade e auditoria não poderiam des-
considerar essa nova exigência dos mercados internacional e nacional, e 
seus novos regulamentos estão substancialmente infl uenciados pelos prin-
cípios de governança corporativa da OCDE e pela nova visão de controle 
interno baseada nos pronunciamentos do COSO.

As atuais Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) estão estruturadas 
segundo dispõe a Resolução nº 1.156-09 do CFC, que adotou os mesmos 
padrões de elaboração e estilo das normas internacionais, com as quais 
foram harmonizadas e/ou convergidas, em processo já em fase fi nal de 
implementação, em grande esforço da classe contábil, para as normas de 
contabilidade relativas a empresas e entidades privadas (sociedades) e de 
auditoria e asseguração. As normas relativas às entidades do setor público 
e demais estão em processo de implantação.

As Normas de Brasileiras de Contabilidade têm a organização das normas 
internacionais, e cada norma possui, normalmente, estrutura semelhante 
ao que segue:

1) Introdução

a) Princípio(s) básico(s);
b) Alcance da norma específi ca;
c)  Esclarecimentos do alcance ou das características do que é tratado, 

se o caso;
d) Objetivos gerais relativos ao alcance da norma;
e) Defi nições de termos utilizados na norma.

2) Requisitos de aplicação da norma, como mensuração e divulgação.
3)  Anexos, adendos e apêndices à norma, relativos a esclarecimentos com 

orientações sobre a aplicação de alguns dispositivos da norma, inclusi-
ve com fl uxos e exemplos de operações, termos, cartas e relatórios, etc.

As normas, baseadas em princípios e não em regras, são mais genéricas e 
abrangentes. Os esclarecimentos/orientações e exemplos que fazem parte 
da norma entram em detalhes quando adequado ao seu melhor entendi-
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mento, inclusive com exemplos completos de circunstâncias atinentes ao 
contido na norma.

Esse conjunto de normas compreende: o Código de Ética Profi ssional 
do Contador (CEPC), as Normas de Contabilidade (gerais e do setor pú-
blico), de Auditoria Independente e Asseguração, de Auditoria Interna e 
de Perícia. São também divididas em normas profi ssionais (NBC Ps) e 
técnicas (NBC Ts). As normas profi ssionais estabelecem preceitos de con-
duta profi ssional, em conformidade com o Código de Ética Profi ssional 
do Contador, e as normas técnicas são voltadas para o estabelecimento 
de conceitos técnicos doutrinários, de estrutura e com indicação de pro-
cedimentos técnicos a serem aplicados nas diferentes circunstâncias de 
trabalho em Contabilidade.

A atual estrutura das Normas Brasileiras de Contabilidade, constante do 
quadro abaixo, é adaptada do apresentado por Longo (2011), com as alte-
rações das Resoluções CFC 1328 e 1329-11:

CODIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTADOR – CEPC

Normas Brasileiras de Contabilidade

Tipo Contabilid. Auditoria – Asseguração Auditoria 
Governam.

Auditoria
 Interna

Perícia

Normas Profi ssionais

NBC P PG (CEPC) PA – Auditor Independente PI PP

Normas Técnicas

NBC T TG – Geral:
Completas

Simplifi cadas 
(PMEs)

Especifi cas

TSP
Setor 

público

TA
Auditoria

TR
Revisão

TO
Asseguração 
não histórica

TSC
Serviço 

correlato

TI TP

Fonte: Adaptado de Longo (2011, p. 7).

O presente artigo apanha a adesão das NBCs TG – geral, completas e sim-
plifi cadas – e as NBCs referentes à Auditoria e Asseguração, já convergi-
das aos padrões internacionais e em aplicação a partir de 2010. As Normas 
de Auditoria Governamental ainda não foram emitidas.

3.2.  AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
GERAL (SOCIETÁRIA)

As NBCs TG e demais Normas Brasileiras de Contabilidade, convergidas aos 
IFRS, constam, rol e especifi camente, no site do CFC, Vice-Presidência Técnica.
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3.3.  A ORGANIZAÇÃO DO NOVO CONJUNTO DE NORMAS 
RELATIVAS À AUDITORIA E À ASSEGURAÇÃO

O fl uxo das novas Normas Técnicas de Asseguração de Demonstrações 
Contábeis organiza-se na sequência e na numeração das NBCs, seguindo o 
modelo do IFAC, e corresponde à sua ordem natural, do que é entendido 
como o processo de auditoria e revisão ou outros trabalhos de asseguração 
de informação contábil histórica, ou seja:

  inicia pela norma mais abrangente, a que estabelece a estrutura conceitual;
  logo após, as que a complementam e apresentam os requisitos para to-

dos os trabalhos;
  em seguida, aquelas que tratam do planejamento, da identifi cação e da avalia-

ção, inclusive do controle interno e do tratamento dos riscos nos trabalhos;
  após, as com os procedimentos de obtenção de evidências sufi cientes e 

adequadas;
  completando, as necessárias normas de formação da opinião e de rela-

tório do auditor independente e, ainda, as normas sobre casos especiais.

Também, normas específi cas para revisão e trabalhos de asseguração dife-
rente de auditoria e revisão, como se demonstra:

Estrutura Conceitual para Trabalho de Asseguração

Normas Técnicas de Auditoria das Demonstrações Contábeis – NBC TAs

Série 200 Responsabilidades e objetivos do auditor independente e condução da 
auditoria

Séries 300 e 400 Planejamento da Auditoria – Avaliação dos riscos de distorções 
relevantes pelo entendimento do ambiente da entidade auditada e do 
seu controle interno e as respostas aos riscos identifi cados

Séries 500 e 600 Evidências e procedimentos técnicos de auditoria independente das 
demonstrações contábeis

Série 700 Relatório do auditor independente das demonstrações contábeis

Série 800 Considerações especiais de auditoria das demonstrações contábeis

Normas Técnicas de Revisão – NBC TRs

Normas Técnicas de Asseguração de Informação Histórica – NBC TO

Quanto ao processo de auditorias, Longo (2011, p. 25) afi rma:

O processo de auditoria é uma atividade contínua, não sendo possível 
dividi-lo em fases estanques, uma vez que existem algumas atividades 
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que ocorrem de forma permanente ao longo de todo o trabalho de 
auditoria, como, por exemplo, o planejamento, que deve ser reavaliado 
cada vez que surge uma novidade relevante, um novo risco que não 
havia sido identifi cado, uma defi ciência no controle ou uma distorção. 
A mesma forma com a comunicação com os responsáveis pelos órgãos 
de governança [...] essa comunicação que começa na contratação e ter-
mina quando se encerra o trabalho de auditoria [...]

Essa característica do processo de auditoria evidenciada por Longo realça 
que suas diferentes fases sejam sempre integradas e muitas vezes con-
comitantes, como apresentada em adaptação de fl uxo apresentado pelo 
referido autor, como segue:

* Inclui também parte da 700, naquilo que se refere a estruturas de conformidade (LONGO, 2011, p. 7)

3.4.  NORMAS DE AUDITORIA E ASSEGURAÇÃO 
CONVERGIDAS VIGENTES

O rol das normas convergidas vigentes, que por si só demonstram a abran-
gência desse novo conjunto de normas de auditoria, estão demonstrados 
no site do CFC.

Série 800*
Relatórios
Especiais

265
Comunica-
ção das 
Defi ciências

NBC TA 200 – Objetivos do Auditor Independente das Demonstrações Contábeis e Condução da 
Auditoria em Conformidade com as NBCs: 

220 – Controle de Qualidade da Auditoria; 230 – Documentação de Auditoria; e 
520 – Procedimentos Analíticos (aplicáveis em todo o processo de auditoria)

260

Comunica-
ção aos 
Responsá-
veis pela
Governança

Série 700

Relatório 
do Auditor 
Indepen-
dente

705, 706, 710 
e 720

Modifi cações
na Opinião do 
Auditor

500, 501, 505, 
510, 520, 540, 
550, 560, 570 
e 590

Procedimentos 
de Obtenção de 
Evidências de 
Auditoria

240 - Fraudes, 
250 - Leis e Regulamentos
402 - Organização 
Prestadora de Serviços, 
510 e 540 - Estimativas, 
550 - Partes Relacionadas, 
600 - Grupos, 
610 - Auditoria Interna; e
620 - Especialistas

210
Concordân-
cia com os 
termos do 
trabalho

300 e 315
Planejamen-
to Identifi ca-
ção e 
Avaliação 
de Riscos

330
Respostas 
(procedi-
mentos) 
aos Riscos

450
Avaliação 
das 
Distorções

700
Conclusão 
e Formação 
da Opinião

320 
Materialidade
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   4.  A ADERÊNCIA DAS NBCs TG AOS PRECEITOS 
DO COSO E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

4.1.  INTRODUÇÃO

As Normas Brasileiras de Contabilidade, resultantes desse processo de 
convergência e harmonização com padrões internacionais, adotam, em 
gênero, o objetivo das Normas Internacionais de Contabilidade, ou seja:

[...] um único conjunto de normas contábeis globais de alta qualida-
de, inteligíveis e exequíveis, que exigem informações de alta qualidade, 
transparentes e comparáveis nas demonstrações contábeis e em outros 
relatórios fi nanceiros, para ajudar os participantes dos mercados de ca-
pital e outros usuários em todo o mundo a tomar decisões econômicas. 
(IASC, Normas Internacionais de Contabilidade, 2001).

Esse objetivo, como já mencionado, resultou que a utilização dessas nor-
mas constituísse uma exigência de governança corporativa adotada pelos 
supervisores dos mercados fi nanceiros, de capitais e outros no Brasil, que 
as obrigam para todas as principais entidades supervisionadas que com-
põem esses segmentos majoritários da economia nacional. A Bovespa, in-
clusive, exige adoção integral dos IFRS para a inclusão de Companhias de 
Capital Aberto na categoria conhecida como Novo Mercado, top line do 
mercado acionário brasileiro.

4.2. ASPECTOS BÁSICOS E ALGUMAS ESPECIFICIDADES

Como bem consta no Manual de Contabilidade Societária, da Fipecafi  
(2010, p. 21-23), são características básicas das novas Normas Brasileiras 
de Contabilidade:

1)  São baseadas muito mais em princípios do que em regras: é a fi losofi a básica do 
IASB, obrigando a efetiva análise e julgamento profi ssional do que o 
simples cumprimento de detalhada regra ou, na falta dela, de regra que 
alguém criou.

2)  Efetiva prevalência da essência sobre a forma: o que obriga ao maior conhe-
cimento do profi ssional de contabilidade sobre a transação, inclusive o 
seu controle, e muda o estado de submissão a conceitos inteiramente 
jurídicos, para adoção de efetivos conceitos econômicos, fi nanceiros e 
contábeis.
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3)  São muito mais importantes os conceitos de controle, de obtenção de benefícios e 
de incorrência em riscos do que o de propriedade jurídica para o registro de ativos, 
passivos, receitas e despesas: é quase como uma extensão do anterior, mas 
voltado para a efetiva análise que suporte registros nos quais a real 
transferência de controles, a posse e, principalmente, os riscos sobre 
componentes patrimoniais e de resultados, fi que transparentemente re-
fl etida contabilmente.

4)  A Contabilidade passa a ser de toda a empresa, não só do Contador : a 
Contabilidade passa a ser alimentada por diversas áreas de uma en-
tidade, tanto no aspecto operacional como em avaliações, impari-
dades, valor justo de bens e instrumentos fi nanceiros, diretamente 
acompanhados pela sua governança corporativa (direção, conse-
lhos, comitês), resultando na ascensão do profi ssional contábil, já 
sendo reconhecido como um executivo de maior nível nos meios 
empresariais. 

4.3.  EXEMPLOS DE NORMAS COM FOCO DIRETO EM 
CONTROLES, RISCOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Os aspectos que demonstram a adesão dos IFRS aos preceitos de go-
vernança, controle interno e risco estão inclusos em praticamente todo 
o conjunto de novas NBCs TG e de forma muito específi ca em algumas 
normas, como se exemplifi ca a seguir.

4.3.1.  NBC TG 39 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 
RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO

Essa norma, de abrangente aplicabilidade, cita, objetivamente, a supre-
macia da essência sobre a forma. Para exemplo, reproduz-se parte do seu 
item 15:

15.  Quando a entidade transfere um ativo fi nanceiro (ver item 13), 
deve avaliar até que ponto ela retém os riscos e as recompensas da 
propriedade desse ativo fi nanceiro. Nesse caso:
A.  se a entidade transferir substancialmente os riscos e recompen-

sas da propriedade do ativo fi nanceiro, a entidade deve desreco-
nhecer (baixar) o ativo fi nanceiro e reconhecer separadamente 
como ativos ou passivos quaisquer direitos e obrigações criados 
ou retidos com a transferência; 
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B.  se a entidade retiver substancialmente os riscos e recompensas 
da propriedade do ativo fi nanceiro, a entidade deve continuar a 
reconhecer o ativo fi nanceiro.

4.3.2.  NBC TG 40 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 
EVIDENCIAÇÃO

Essa norma traça critérios para a efetiva transparência das DCs, inclusive de 
componentes resultantes de operações complexas, bem como dos riscos 
assumidos, inclusive os critérios de desreconhecimento de componentes patri-
moniais negociados, como parte deles, como segue:

13.  A entidade pode ter transferido ativos fi nanceiros de tal forma que 
parte ou todo o ativo fi nanceiro não se qualifi ca para o desreco-
nhecimento (baixa, na maior parte das vezes) (ver itens 15 a 17 da 
NBC T 19.32). A entidade deve divulgar para cada classe de tais 
ativos fi nanceiros: 
(a)  a natureza dos ativos;
(b)   a natureza dos riscos e recompensas da propriedade para os 

quais a entidade continua exposta;

Outro exemplo importante é parte dos critérios de evidenciação de riscos:

Natureza e extensão dos riscos decorrentes de instrumentos fi nanceiros 
31.  A entidade deve divulgar informações que possibilitem que os usuá-

rios de suas demonstrações contábeis avaliem a natureza e a extensão 
dos riscos decorrentes de instrumentos fi nanceiros aos quais a 
entidade está exposta na data das demonstrações contábeis.

32.  As divulgações exigidas nos itens 33 a 42 são focadas nos riscos 
decorrentes de instrumentos fi nanceiros e como eles têm sido 
administrados. Esses riscos incluem tipicamente, mas não 
estão limitados a risco de crédito, risco de liquidez e risco 
de mercado.

Divulgação qualitativa

33.  Para cada tipo de risco decorrente de instrumentos fi nanceiros, a 
entidade deve divulgar:
(a)   a exposição ao risco e como ele surge;
(b)   seus objetivos, políticas e processos para gerenciar os riscos e 

os métodos utilizados para mensurar o risco; e
(c)   quaisquer alterações em (a) ou (b) do período anterior.
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   5.  A ADERÊNCIA DAS NBCs TA AOS PRECEITOS 
DO COSO E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

5.1. INTRODUÇÃO

As NBCs TA contêm, em seu bojo, a integração com os princípios e com-
ponentes da estrutura da entidade relativos à sua governança corporativa, 
aos controles internos e ao gerenciamento de risco.

Essas novas normas de auditoria tomaram, por tradução e abrangência, 
o termo asseguração, traduzido do termo em inglês assurance, que signifi ca 
dar segurança. Não é novidade e, sim, a ampliação do que realmente é o 
trabalho dos auditores independentes, pois alcançam, além da auditoria ou 
revisão de demonstrações contábeis, outros objetos, entre eles sistemas e 
processos, entre os quais pode ser o sistema de controles internos, incluso 
o processo de gerenciamento de riscos, como já prevê a norma NBC TA 
01 – Estrutura Conceitual para Trabalho de Asseguração.

5.2. ASPECTOS BÁSICOS E ALGUMAS ESPECIFICIDADES

As normas básicas para trabalhos de Asseguração, segundo a norma con-
ceitual (NBC TA 01), indicam os elementos básicos de um trabalho de 
asseguração executado por auditor independente:

1)  Relacionamento entre três partes: a parte responsável pela informação, os 
usuários previstos e o auditor independente;

2)  Objetivo apropriado: Demonstrações Contábeis ou Sistema de Controles 
Internos ou Comportamento de Governança;

3)  Critérios adequados: Normas Brasileiras de Contabilidade ou critérios do 
COSO ou Preceitos do IBGC, respectivamente;

4)  Evidências apropriadas e sufi cientes: provas técnicas que respaldam adequa-
damente a opinião do auditor;

5)  O relatório de asseguração escrito de forma apropriada.

A Norma Conceitual também estabelece as condições a que o auditor 
deve se submeter, especialmente os seguintes pontos essenciais:

(a)  princípios éticos e requisitos de independência e competência profi s-
sional para aceitação de trabalho de asseguração; 

(b)  aplicação de norma de controle de qualidade dos seus serviços; 
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(c)  a manutenção permanente de atitude de ceticismo profi ssional, saben-
do da possibilidade de ocorrência de erros e fraudes; e

(d)  que deve considerar a materialidade envolvida, especialmente para de-
terminar a natureza, época e extensão dos procedimentos de obtenção 
de adequada evidência de auditoria.

Esses aspectos importantes são ressaltados em praticamente todo o con-
junto de NBCs.

5.3.  EXEMPLOS DE NORMAS COM FOCO DIRETO EM 
CONTROLES, RISCOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Os aspectos que demonstram a adesão das NIAS aos preceitos de go-
vernança, controle interno e risco estão inclusos em praticamente todo 
o conjunto de novas NBC TAs e de forma muito específi ca em algumas 
normas, como se exemplifi ca a seguir.

5.3.1.  NBC TA 01 – ESTRUTURA CONCEITUAL PARA TRABALHO 
DE ASSEGURAÇÃO

O item 8 exemplifi ca a aplicação de critérios ao objeto, com:

uma afi rmação acerca da efi cácia do controle interno (resultado) resul-
ta da aplicação da estrutura conceitual para a avaliação da efi cácia do 
controle interno, tais como os critérios (COSO ou CoCo*) em relação 
ao controle interno (objeto).
* COSO vem da sigla em inglês aplicável ao Committee of  Sponsoring 
Organization of  the Treadway Commission, enquanto CoCo refere-se aos 
princípios do Instituto Canadense de Contadores.

Item 31:

O objeto e a informação sobre o objeto de trabalho de asseguração 
podem tomar várias formas, como: [...] f  - sistemas e processos (por 
exemplo, o controle interno da entidade ou o sistema de tecnologia 
da informação) para os quais a informação sobre o objeto pode ser 
uma afi rmação acerca da sua efi cácia; e g - o comportamento (por 
exemplo, governança corporativa da entidade, conformidade 
com regulamentação, práticas de recursos humanos) para o qual a 
informação sobre o objeto pode ser uma declaração de conformidade 
ou uma declaração de efi cácia.
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Item 57:

Em trabalho baseado em afi rmações, a conclusão do auditor inde-
pendente pode ser redigida: (a) em termos da afi rmação da parte res-
ponsável (por exemplo: “Em nossa opinião, a afi rmação da parte 
responsável de que os controles internos são efi cazes, em todos 
os aspectos relevantes, de acordo com os critérios XYZ, é ade-
quada”); ou (b) diretamente em termos do objeto e dos critérios (por 
exemplo, “Em nossa opinião, os controles internos são efi cazes, 
em todos os aspectos relevantes, de acordo com os critérios XYZ”).

5.3.2.  NBC TA 200 – OBJETIVOS DO AUDITOR INDEPENDENTE E 
CONDUÇÃO DA AUDITORIA EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DE AUDITORIA

Item 13: sobre a responsabilidade da administração e os responsáveis pela 
governança, quanto ao conhecimento e ao entendimento das seguintes 
responsabilidades, fundamentais para a condução da auditoria em confor-
midade com as normas de auditoria:

(iv) pelo controle interno que os administradores e, quando apro-
priado, os responsáveis pela governança, determinam ser necessário 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis que estejam 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.

5.3.3.  NBC TA 240 – RESPONSABILIDADE DO AUDITOR EM 
RELAÇÃO À FRAUDE, NO CONTEXTO DA AUDITORIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Item 4:

A principal responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude é 
dos responsáveis pela governança da entidade e da sua admi-
nistração. É importante que a administração, com a supervisão geral 
dos responsáveis pela governança, enfatize a prevenção da fraude, o 
que pode reduzir as oportunidades de sua ocorrência, e a dissuasão 
da fraude, o que pode persuadir os indivíduos a não perpetrar fraude 
por causa da probabilidade de detecção e punição. Isso envolve um 
compromisso de criar uma cultura de honestidade e comportamento 
ético, que pode ser reforçado por supervisão ativa dos responsáveis 
pela governança. A supervisão geral por parte dos responsáveis pela 
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governança inclui a consideração ao potencial de burlar controles ou 
de outra infl uência indevida sobre o processo de elaboração de infor-
mações contábeis, tais como tentativas da administração de gerenciar 
os resultados para que infl uenciem a percepção dos analistas quanto à 
rentabilidade e desempenho da entidade.

5.3.4.  NBC TA 260 – COMUNICAÇÃO COM OS RESPONSÁVEIS 
PELA GOVERNANÇA

Item 9:
Os objetivos do auditor são:
(a)   comunicar claramente aos responsáveis as suas responsabilidades 

em relação à auditoria das DCs, e uma visão geral do alcance e da 
época planejados da auditoria;

(b)   obter dos responsáveis pela governança informações relevantes 
para a auditoria;

(c)   fornecer tempestivamente aos responsáveis, as observações de-
correntes da auditoria que sejam signifi cativas e relevantes para a 
sua responsabilidade de supervisionar de modo geral o processo de 
relatórios contábeis; e

(d)   promover uma efetiva comunicação recíproca entre o auditor e os 
responsáveis.

Apêndice 1 (item 3): este apêndice identifi ca itens na NBC PA 01 e ou-
tras normas de auditoria com vigência para auditorias de demonstrações 
contábeis para períodos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2010, que 
exigem a comunicação de assuntos específi cos aos responsáveis pela go-
vernança. A lista não substitui a consideração dos requisitos e correspon-
dente aplicação e outros materiais explicativos nas normas de auditoria.

* NBC PA 01 – Controle de qualidade para fi rmas (pessoas jurídicas e 
físicas) de Auditores Independentes que executam exames de auditoria 
e revisões de informação fi nanceira histórica, e outros trabalhos de 
asseguração e de serviços correlatos, item 30(a);
* NBC TA 240 – Responsabilidade do Auditor em relação à fraude, no 
contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis, itens 21, 38(c) e 
40 a 42;
* NBC TA 250 – Consideração de leis e regulamentos na Auditoria de 
DCs, itens 14,19 e 22 a 24;
* NBC TA 265 – Comunicação de defi ciências do controle interno, 
item 9;
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* NBC TA 450 – Avaliação das distorções identifi cadas durante a 
Auditoria, itens 12 e 13;
* NBC TA 505 – Confi rmações externas, item 9;
* NBC TA 510 – Trabalhos iniciais – saldos iniciais, item 7;
* NBC TA 550 – Partes relacionadas, item 27;
* NBC TA 560 – Eventos subsequentes, itens 7(b) e (c), 9, 10(a), 13(b), 
14(a) e 17;
* NBC TA 570 – Continuidade operacional, item 23;
* NBC TA 600 – Considerações especiais – Auditorias de Demons-
trações Contábeis de grupos, incluindo o trabalho dos Auditores dos 
componentes, item 49;
* NBC TA 705 – Modifi cações na opinião do Auditor Independente, 
itens 12, 14, 19(a) e 28;
* NBC TA 706 – Parágrafos de ênfase e parágrafos de outros assuntos 
no relatório do Auditor Independente, item 9;
* NBC TA 710 – Informações comparativas – valores corresponden-
tes e DCs Comparativas, 18;
* NBC TA 720 – Responsabilidade do Auditor em relação a outras in-
formações incluídas em documentos que contenham Demonstrações 
Contábeis Auditadas.

5.3.5.  NBC TA 265 – COMUNICAÇÕES DE DEFICIÊNCIAS DE 
CONTROLE INTERNO 

Item 5:

O objetivo do auditor é comunicar apropriadamente, aos responsá-
veis pela governança e à administração, as defi ciências de controle 
interno que o auditor identifi cou durante a auditoria e que, no seu 
julgamento profi ssional, são de importância sufi ciente para merecer a 
atenção deles.

5.3.6.  NBC TA 315 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 
RISCOS DE DISTORÇÃO RELEVANTE POR MEIO DO 
ENTENDIMENTO DA ENTIDADE E DO SEU AMBIENTE

Item 3:

O objetivo do auditor é identifi car e avaliar os riscos de distorção re-
levante independentemente se causada por fraude ou erro, nos níveis 
de demonstração contábil e afi rmações, por meio do entendimento 
da entidade e do seu ambiente, inclusive do controle interno da 



41

entidade, proporcionando assim uma base para o planejamento e 
a implementação das respostas aos riscos identifi cados de distorção 
relevante.

Item 4:

Para fi ns das normas de auditoria, os termos têm os seguintes signi-
fi cados:
Risco de negócio é o risco que resulta de condições, eventos, cir-
cunstâncias, ações ou falta de ações signifi cativas que possam afetar 
adversamente a capacidade da entidade de alcançar seus objetivos e 
executar suas estratégias, ou do estabelecimento de objetivos ou estra-
tégias inadequadas.
Controle interno é o processo planejado, implementado e mantido 
pelos responsáveis da governança, administração e outros funcionários 
para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos da 
entidade no que se refere à confi abilidade dos relatórios fi nanceiros, 
efetividade e efi ciência das operações e conformidade com leis e regu-
lamentos aplicáveis. O termo “controles” refere-se a quaisquer aspec-
tos de um ou mais dos componentes do controle interno.
Procedimentos de avaliação de riscos: são os procedimentos de au-
ditoria aplicados para a obtenção do entendimento da entidade e do seu 
ambiente, incluindo o controle interno da entidade, para a identifi cação 
e avaliação dos riscos de distorções relevantes, independentemente se 
causados por fraude ou por erro, nas demonstrações contábeis e nas 
afi rmações.

5.3.7.  NBC TA 330 – RESPOSTA DO AUDITOR AOS RISCOS 
AVALIADOS

Item 3:

O objetivo do auditor é o de obter evidência de auditoria apropriada 
e sufi ciente relacionada aos riscos avaliados de distorção relevante 
por meio do planejamento e da implementação de respostas apropria-
das a esses riscos.

Item 4:

Teste de controle é o procedimento de auditoria planejado para ava-
liar a efetividade operacional dos controles na prevenção ou detecção e 
correção de distorções relevantes no nível de afi rmações.



42

Item 7:

Ao planejar procedimentos adicionais de auditoria a serem realizados, o 
auditor deve: (a) considerar as razões para a avaliação atribuída ao risco 
de distorção relevante no nível de afi rmações para cada classe de tran-
sações, saldo de contas e divulgações, incluindo: [...] (ii) se a avaliação de 
risco leva em consideração os controles relevantes (isto é, o risco de 
controle), exigindo assim que o auditor obtenha evidência de auditoria 
para determinar se os controles estão operando efi cazmente (isto é, o au-
ditor pretende confi ar na efetividade operacional dos controles para de-
terminar a natureza, época e extensão dos procedimentos substantivos); 

Item 8:

O auditor deve planejar e realizar testes de controle para obter evi-
dência de auditoria apropriada e sufi ciente quanto à efetividade ope-
racional dos controles relevantes se: a avaliação de riscos de distor-
ção relevante no nível das afi rmações pelo auditor inclui a expectativa 
de que os controles estão operando efetivamente (isto é, o auditor pre-
tende confi ar na efetividade operacional dos controles para determinar 
a natureza, época e extensão dos procedimentos substantivos).

5.3.8. NBC TA 500 – EVIDÊNCIA DE AUDITORIA 

Procedimentos de auditoria para obtenção de evidência de 
auditoria

A10. Como exigido e explicado adicionalmente pela NBC TA 315 e pela 
NBC TA 330, a evidência de auditoria para a obtenção de conclusões 
para fundamentar a opinião do auditor é conseguida pela execução de: 
(a)  procedimentos de avaliação de riscos; e
(b)  procedimentos adicionais de auditoria, que abrangem: 

(i)   testes de controles, quando exigidos pelas normas de auditoria 
ou quando o auditor assim escolheu.

5.3.9.  NBC TA 610 – UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DA AUDITORIA 
INTERNA 

Relação entre a função de auditoria interna e o auditor inde-
pendente

3. Os objetivos da função de auditoria interna são determinados pela 
administração e, quando aplicável, pelos responsáveis pela governança. 
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Embora os objetivos da função de auditoria interna e o do auditor in-
dependente sejam diferentes, os meios utilizados pela auditoria interna 
e pelo o auditor independente para alcançar seus respectivos objetivos 
podem ser semelhantes (ver item A3).
Objetivo da função de auditoria interna (ver item 3)
A3. Os objetivos das funções de auditoria interna variam amplamente 
e dependem do tamanho e da estrutura da entidade e dos requerimen-
tos da administração e, quando aplicável, dos responsáveis pela gover-
nança. As atividades da função de auditoria interna podem incluir um 
ou mais dos itens a seguir:
* Monitoramento do controle interno. A função de auditoria inter-
na pode receber responsabilidades específi cas de revisão dos controles, 
monitoramento de sua operação e recomendação de melhorias.
* Exame das informações contábeis e operacionais. A função 
de auditoria interna pode ser responsável por revisar os meios usa-
dos para identifi car, mensurar, classifi car e reportar informações 
contábeis e operacionais e fazer indagações específi cas sobre itens 
individuais, incluindo o teste detalhado de transações, saldos e pro-
cedimentos.
* Revisão das atividades operacionais. A função de auditoria inter-
na pode ser responsável por revisar a economia, a efi ciência e a efi cácia 
das atividades operacionais, incluindo as atividades não fi nanceiras de 
uma entidade.
* Revisão da conformidade com leis e regulamentos. A função de 
auditoria interna pode ser responsável por revisar a conformidade com 
leis, regulamentos e outros requerimentos externos e com políticas e 
normas da administração e outros requerimentos internos.
* Gestão de risco. A função de auditoria interna pode ajudar a orga-
nização mediante a identifi cação e avaliação das exposições signifi ca-
tivas a riscos e a contribuição para a melhoria da gestão de risco e dos 
sistemas de controle.
* Governança. A função de auditoria interna pode avaliar o pro-
cesso de governança quanto à realização de seus objetivos de ética e 
valores, administração de desempenho e prestação de contas, comu-
nicando informações sobre risco e controle para as áreas apropriadas 
da organização, e da efi cácia da comunicação entre as pessoas res-
ponsáveis pela governança, os auditores internos e independentes e 
a administração.



5.3.10.  SÉRIE 700 – RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Item 31:

O relatório do auditor independente deve descrever a auditoria, espe-
cifi cando que:
(a)   a auditoria envolve a execução de procedimentos para obtenção 

de evidência de auditoria a respeito dos valores e divulgações nas 
demonstrações contábeis; 

(b)   os procedimentos selecionados dependem do julgamento do au-
ditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causadas por 
fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o auditor considera 
os controles internos relevantes para a elaboração das demons-
trações contábeis da entidade para planejar procedimentos de au-
ditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fi ns 
de expressar uma opinião sobre a efi cácia dos controles internos 
da entidade. Nas circunstâncias em que o auditor também tem a 
responsabilidade de expressar uma opinião sobre a efi cácia 
dos controles internos, juntamente com a auditoria das demons-
trações contábeis, o auditor deve omitir a frase de que a conside-
ração do auditor sobre o controle interno não tem a fi nalidade de 
expressar uma opinião sobre a efi cácia dos controles internos.

5.3.11.  NBC TO 3000 – TRABALHO DE ASSEGURAÇÃO 
DIFERENTE DE AUDITORIA E REVISÃO

São exemplos mais conhecidos de asseguração que não auditoria ou revi-
são de demonstrações contábeis:

Serviços de avaliação de risco, cujo objetivo é melhorar a qualidade 
da informação sobre riscos para os gestores internos, mediante a ava-
liação independente e adequada da probabilidade de que um evento ou 
ação possa afetar a capacidade de a organização atingir seus objetivos 
estratégicos e demais metas;
Serviços de mensuração de desempenho, que objetivam a gestão 
fi nanceira e não fi nanceira, na avaliação de sua performance em termos 
de efi cácia e efi ciência atingidas.
Avaliação de procedimentos de controle interno quanto ao diag-
nóstico de sua adequação e efi cácia, bem como na formação de manual 
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de procedimentos adequados, inclusive de “Compliance”, ao nível de 
segurança que a administração entende adotar em sua gestão.

  6. CONCLUSÃO

As autoridades supervisoras dos mercados nacionais, reunidas em seus 
fóruns internacionais de debate, como OMC, Banco Mundial, Comitê de 
Basileia, FMI, OCDE, IFAC e outros, adotaram os Pronunciamentos do 
COSO para a nova visão de controle interno e os princípios de governan-
ça corporativa por entenderem de fundamental importância como res-
posta da área econômica à sociedade, em especial para as nações menos 
desenvolvidas. Em razão de tal adoção, emitiram deliberações nesse sen-
tido. Passaram também a apoiar decididamente a conversão de normas 
nacionais de contabilidade aos padrões internacionais de contabilidade e 
auditoria, por estes terem evoluído em consonância com os de governança 
e de controle interno. 

As autoridades supervisoras dos mercados nacionais, em adesão aos acor-
dos no âmbito das entidades internacionais, também passaram a incluir 
esses avanços em sua legislação e regulamentos, na velocidade possível, 
exigindo padrões mínimos e avançados de governança corporativa e de 
controle interno, incluso nestes a adesão aos IFRS.

O processo de convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade para 
os padrões internacionais foi efetuado por meio de grande esforço das 
entidades da classe contábil, sempre em parceria com os supervisores dos 
mercados nacionais, permanecendo alguns poucos casos de aspectos de 
normas a serem ainda harmonizados, por confl itos com a legislação socie-
tária nacional. Todavia não é um processo acabado. Pelo contrário, é um 
processo dinâmico, de contínuo aprimoramento e atualização das normas 
existentes em adequação ao que ocorre nos padrões internacionais, para 
atender aos anseios da sociedade.

Importa realçar, por relevante, que o Brasil vem liderando a América Latina 
no processo de convergência das normas nacionais de contabilidade e no 
aprimoramento da governança corporativa, inclusive já com a publicação 
de boa parcela de demonstrações contábeis de empresas de capital aber-
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to e dos mercados supervisionados, alcançando razoável qualidade, como 
pesquisas acadêmicas e o próprio IBGC estão comprovando.

Entretanto a bibliografi a n acional voltada à Contabilidade ainda não al-
cançou adequada divulgação desse estágio do avanço de tais importantes 
requisitos, e a classe contábil, em sua maioria, ainda não despertou para 
esse novo horizonte de conhecimento e de exploração profi ssional, ainda 
restrito ao mundo dos contadores e auditores independentes e internos 
de empresas de capital aberto ou demais supervisionadas pelos agentes 
governamentais, mas com muito campo e oportunidades a explorar com a 
atual expansão para outras sociedades. 

Concluindo, falar em Contabilidade de qualidade é falar em informação 
resultante de um processo controlado, com respeito à legalidade e que 
alcance transparência e adequada prestação de contas aos acionistas e à 
sociedade, ou seja, em consonância com os preceitos de governança cor-
porativa e de controle interno. O exame objetivo das Normas Brasileiras 
de Contabilidade convergidas, em especial as de auditoria, demonstra ca-
balmente a aderência entre elas e estes preceitos. Essa circunstância agrega 
à Contabilidade um foco proativo, abrindo um leque de novas oportunida-
des para seus profi ssionais.

Este trabalho, pelo seu porte, somente sintetiza – e não esgota – o assunto. 
Ao contrário, busca, aliado a outros da mesma espécie, promover a dis-
cussão e o interesse sobre esses importantes temas nos meios acadêmicos 
e profi ssionais.
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