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Agora, são elas que
colocam pressão
As firmas de auditoria estão mais atentas e precavidas do que nunca
para quaisquer indícios de corrupção que apareçam em relação aos
seus clientes. Na dúvida, o melhor é investigar

A

cada novo caso de
fraude ou escândalo que envolve uma
grande empresa de
capital aberto com
balanços auditados,
uma das primeiras
perguntas feitas costuma ser: “Como é
que a auditoria não viu nada?”.
Por mais que o escopo do trabalho
do auditor não preveja “pegar” fraudes,
especialmente nos casos que envolvem
corrupção, o povo não costuma levar
em conta esses “detalhes técnicos”. Pelo
senso comum, se a auditoria tem a responsabilidade de conferir e validar os
números da empresa, ela é responsável
por não deixar que prejuízos enormes,
fruto de fraudes e desvios, aconteçam
bem debaixo dos seus narizes.
Sempre que se discute o papel do
auditor independente, existe a expectativa do mercado de que ele identifique
as fraudes. Essa é uma tarefa que cabe às
empresas, por meio dos seus mecanismos de controles internos e compliance.
Até porque, grandes fraudes costumam
acontecer com a participação de membros da alta administração da companhia, o que demanda um trabalho bem
mais especializado e, quase sempre, res-
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ponsivo para serem identificadas.
Mas, para Claudio Camargo, sócio-líder da área de Auditoria da EY, uma
das quatro grandes firmas globais da
área (popularmente conhecidas como
big 4), essa expectativa do mercado não
vai mudar. Pelo contrário, ela tende a
aumentar, à medida que as discussões
sobre a forma como o auditor realiza
o seu trabalho avançam rapidamente.
“Quando falamos em deixar de trabalhar com amostragem para lidar com a
população como um todo (ou seja, com
toda a base de informações de vendas,
por exemplo), cruzando várias despesas,
isso vai permitir que o auditor possa detectar eventuais fraudes nas empresas
de forma melhor e mais eficiente. E vai
aumentar a expectativa”, disse o executivo durante um painel no Congresso
Internacional de Auditoria realizado
em junho, pelo Ibracon, entidade que
representa os auditores independentes
no Brasil.
Mesmo antes de essas mudanças se
concretizarem, o que deve levar ainda um bom par de anos, na prática,
o que se vê hoje são os auditores bem
mais cientes da possibilidade de que a
empresa possa ter se envolvido em esquema de corrupção. Por isso, o grau de

ceticismo profissional, uma das bases de
atuação do auditor, subiu demais. Eles
estão, naturalmente, mais diligentes em
relação a esses temas, que podem acarretar em impactos nas demonstrações
financeiras da companhia auditada,
comprometendo a qualidade final do
seu trabalho, ainda que ele não tenha
culpa disso.
A questão é global. Uma série de
mudanças regulatórias recentes vem
pressionando as auditorias em relação à
forma como fazem o seu trabalho, divulgam seus pareceres e, também, sobre
eventuais conflitos de interesse e mesmo restrições à atuação das suas áreas
de consultoria e prestação de serviços.
Um bom exemplo desse maior
ceticismo profissional é o aumento
no número de investigações de compliance abertas pelas empresas a pedido das suas auditorias independentes.
Sócio do Maeda, Ayres, escritório especializado na área, o advogado Carlos Ayres diz que esse maior cuidado
dos auditores já vinha acontecendo no
exterior, por conta de empresas sendo
investigadas por possíveis violações ao
FCPA (a lei de combate à corrupção
internacional dos Estados Unidos) e
que precisam apontar isso nas suas de-
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O EX-PRESIDENTE LULA E SEU FINADO COLEGA VENEZUELANO, HUGO CHAVEZ, VISITAM AS OBRAS DA REFINARIA ABREU E LIMA (PE):
as firmas de auditorias estão atentas a tudo o que sai nos jornais e em outras fontes externas de informação sobre os seus clientes.

monstrações financeiras.
Por aqui, a explosão de casos de
corrupção de grande vulto fartamente divulgados na mídia, colocaram em
cheque – de diferentes maneiras – os
mecanismos de controle interno e a
própria gestão de algumas das maiores
companhias brasileiras e de outras tantas multinacionais que operam no País.
Consequentemente, as demonstrações
financeiras dessas empresas – algumas
de capital aberta e muitas auditadas de
forma independente – também passaram a ser alvo de questionamentos.
Embora não se diga abertamente, o
maior ponto de inflexão para a atuação
das auditorias em relação ao impacto
da corrupção no resultado final do seu
trabalho aconteceu entre 2014 e o início de 2015, quando a PwC, outra das
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big 4, se recusou a assinar os balanços
da Petrobras até que a empresa adotasse uma série de medidas, como afastar
funcionários que ainda ocupavam posição de comando em empresas controladas pela estatal, notadamente o presidente da Transpetro, Sérgio Machado;
que apontasse a partir de um estudo
independente e robusto, uma estimativa das perdas sofridas com a corrupção,
além de reavaliar o valor de uma série
de ativos também alvos de corrupção.
Sem o balanço assinado pela auditoria
até o limite legal de 30 de abril de 2015
(quatro meses após o fim do seu ano
fiscal), a Petrobras teria enormes problemas como antecipação de dívidas e,
até, a suspensão da negociação dos seus
papéis na bolsa.
Por conta desse caso, a PwC foi alvo

de uma boa saraivada de críticas. A companhia teve de lidar com ações movidas
contra ela em nome de acionistas da
Petrobras, inclusive a fundação de caridade do bilionário Bill Gates. Afinal, a
firma tinha auditado os balanços de trimestres anteriores da empresa, quando
as suspeitas de desvios e problemas em
obras da petroleira já estavam mais do
que escancaradas na mídia. Muitos auditores e advogados consultados acreditam que a PwC foi “crucificada” de forma desproporcional nesse caso. Afinal,
o esquema, como a Lava Jato segue demonstrando, era gigantesco e envolveu
de alguma forma, quase todo o comitê
executivo da empresa e boa parte do
conselho de administração. A empresa
de auditoria fez acordos para encerrar
algumas acusações e foi inocentada em
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outras, nas quais era acusada de fazer
vista grossa. Entretanto, ao menos uma
decisão reconheceu que as informações
emitidas pela auditoria não poderiam
ser tratadas como matéria de opinião,
uma vez que eram estimativas emitidas
baseadas em fatos, tendo sido utilizadas
inclusive em prospectos de venda de
ações. O problema é que as evidências
que nortearam o trabalho dos auditores
eram falsas.
Fato é que, a partir desse ponto, as
auditorias parecem terem se dado conta
de um problema: a corrupção sistêmica
no Brasil ter sido escancarada publicamente gerou implicações concretas
para elas. Definitivamente, ignorar
qualquer alegação de corrupção, pode
resultar numa análise imprecisa da realidade dos números da companhia.
Por isso, desde 2015, os escritórios de
advocacia têm lidado com um número crescente de investigações de compliance que nasceram por “pressão” das
auditorias, ou que de algum modo têm
interface com o trabalho delas. “Antes
de 2014, esse tipo de investigação, pedida pela auditoria, era praticamente
inexistente”, lembra Carlos, do Maeda,
Ayres. Hoje, estima-se que elas respondam por algo entre 30% e 35% do total
de investigações de compliance tocadas
pelos grandes escritórios de advocacia
empresarial.
Outro fator importante a refletir o
aumento das investigações foi à entrada em vigor da Lei Anticorrupção. A
partir dela (e das prisões de peixões do
empresariado), mais e mais empresas
passaram a estruturar suas áreas de Integridade e Controles Internos. O olhar
mais crítico para os negócios fez o número de alertas e red flags gerados nas
empresas crescer bastante. Sócio da área
de Auditoria da Grant Thorton, sexta
maior empresa global de serviços de auditoria, Octávio Zampirollo, acredita
que isso tornou as empresas mais atentas à importância de mitigar eventuais
casos de corrupção, fraudes, condutas
antiéticas e, até mesmo, impactos ambientais. No final das contas, todas essas
ações podem gerar impacto no balanço.
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ESCRITÓRIO DA KPMG, EM SÃO PAULO: a área de Fraudes, Investigações e Disputas está entre
as que mais cresceu nos últimos anos dentro das grandes empresas de auditoria.

Também por conta disso, as empresas
sabem que precisam apurar qualquer
indício de fraude. “Antigamente falava-se de fraude, a pessoa pulava da cadeira, hoje as empresas assumem que tem
que investigar e que problemas acontecem”, reforça Vitor Pedrozo, diretor de
Compliance na mesma Grant Thorton.
DE OLHO NOS JORNAIS
Esquemas de fraudes e negociações
pouco ortodoxas com o setor público
não são novidades no Brasil. Mas, os
esquemas sistematizados desenvolvidos
especialmente a partir de meados dos
anos 2000, que geraram casos de corrupção com cifras bilionárias, elevaram
o problema a patamares nunca vistos na
história deste País. Quando o problema estourou de verdade – embora todo
mundo soubesse que as relações entre
grandes empreiteiras, governos e estatais, nunca foram movidas por transparência e eficiência – o sinal vermelho
acendeu para todos os agentes que se
relacionavam com esse mercado.
Para não serem mais pegas de surpresa, as auditorias têm estado mais diligentes em relação a notícias e outras
fontes de dados externos sobre os clientes que auditam. Como não faltam nos

jornais brasileiros informações sobre
corrupção, é fácil entender o porquê do
aumento de pedidos de investigação pelos auditores. “Você abre o jornal pela
manhã e sempre tem uma empresa com
alguma indicação de fraude”, pontua
Cláudio Camargo. Isso é um dos motivos pelas quais a área de Fraudes, Investigações e Disputas (FIDS, na sigla em
inglês) foi a que mais cresceu, proporcionalmente, nos últimos 10 anos dentro da EY, de acordo com ele. As empresas de auditoria querem garantir que
foram diligentes e agiram no momento
em que tiveram acesso a uma situação
que poderia, eventualmente, comprometer a qualidade da informação e dos
números com os quais elas trabalham
para validar as demonstrações financeiras da companhia. “É sair alguma coisa
no jornal que o auditor já marca uma
reunião para entender do que se trata
aquela notícia e, se achar necessário, já
pedir uma investigação independente para a empresa”, corrobora Carlos
Ayres.
EM BUSCA DE CONFORTO
Quando a auditoria faz o pedido de
uma investigação ela espera, primeiro, saber se de fato aquela alegação de
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CLÁUDIO CAMARGO, DA
EY: evoluções tecnológicas
nos trabalhos de auditoria vão
aumentar a pressão para que
se “descubram” mais coisas.

O PRESIDENTE DO IBRANCON,
FRANCISCO SANT’ANNA:
relacionamento e troca de
informações mais fluída com os
reguladores faz com que a régua
de exigência e qualidade suba.

corrupção ocorreu. “Qualquer situação
que envolva alguma fraude ou ilícito e
que pode impactar os números da companhia, o auditor precisa ter o máximo
de informações possíveis. E ele vai atrás
delas”, acredita Alessandro De Franceschi, associado sênior da área de Compliance do escritório Trench, Rossi e
Watanabe. Nos casos em que a alegação procede, o auditor quer saber quais
foram os potenciais ilícitos, que instâncias da administração estão envolvidas,
e, principalmente, entender se aquela
situação alterou a materialidade das informações financeiras com as quais ele
trabalha. Eles também analisam o impacto de potenciais processos, multas e
baixas contábeis que precisarão estar refletidas nas demonstrações financeiras.
“Alguma empresa tem que investigar
aquela fraude, porque o auditor só vai
se sentir seguro para assinar o seu relatório quando tiver o conforto de que
todos os efeitos que ela pode gerar nas
demonstrações financeiras da empresa
estão devidamente identificados”, reforça Cláudio, da EY. Mesmo em situações em que o balanço é assinado,
se não se sentir confortável, o auditor
pode adicionar no documento uma
Ênfase, texto que vem na sequência da

www.lecnews.com.br

sua opinião e aponta uma incerteza em
relação a algum fato relevante; ou, pior;
fazer uma Ressalva na demonstração
publicada, uma vez que ele não confia
em todas as informações apresentadas e
opta por não opinar, por falta de certezas para uma avaliação sólida. Qualquer
uma dessas situações é bastante crítica
para uma companhia.
A questão pode, inclusive, retroagir aos balanços já assinadas por uma
(ou outra) auditoria no passado. “Já
fiz investigações nas quais tive que
trabalhar com duas auditorias diferentes, para dar conforto a elas em
situações diferentes”, lembra Michel
Sancovski, sócio de Compliance da
banca Tauil & Chequer.
PLANEJANDO DESDE O INÍCIO
Com áreas de Compliance mais atuantes e detectando problemas com mais
frequência, também tem acontecido
um fenômeno novo: as próprias empresas estão avisando os seus auditores
sobre essas situações quando elas detectam, em muitos casos, antes mesmo
de iniciar as investigações. Apesar de
parecer um movimento óbvio, ele não
costumava acontecer até bem pouco
tempo atrás. Quando detectava algo, a

empresa fazia as investigações e, depois,
avaliava se era necessário comunicar o
fato aos auditores. O problema é que
nem sempre o escopo de uma investigação de compliance padrão, atende às
necessidades do auditor. Por isso, um
dos aspectos mais importantes numa
investigação que possa refletir no trabalho deles é, justamente, envolvê-los
desde o início do processo. É preciso
entender as preocupações do auditor
para que isso esteja contemplado no
escopo de trabalho. “Às vezes você está
investigando um assunto, que envolve
determinada pessoa; mas o auditor quer
que você também investigue se não
existiu o envolvimento de outro profissional, porque ele sim tem envolvimento com as informações prestadas para as
demonstrações financeiras”, explica o
sócio do Maeda, Ayres. É possível que
muitas investigações realizadas no passado e não comunicadas – porque não
se chegou à conclusão que existiu um
ilícito naquela alegação – poderiam ter
tido resultados bem diferentes com o
envolvimento dos auditores.
Se a investigação é realizada sem
contemplar as necessidades do auditor, isso sim pode ser um problema.
“Você chega para o auditor e diz que
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uma investigação foi feita e que ele
precisa lidar com ela. Só que o auditor olha o resultado da investigação e
diz que aquilo não cobre o seu risco, e
que é necessário refazer uma parte das
investigações. Isso gera muito stress”,
afirma Vitor, da Grant Thorton. Ao
tratar das preocupações do auditor de
antemão, mais do que já endereçar as
questões no escopo inicial dos trabalhos, é possível conversar com ele e,
eventualmente explicar a eles que os
investigadores não julgam ser necessário investigar uma determinada questão feita pela auditoria. “É importante
entender a pergunta e o que é necessário realmente para dar conforto ao
auditor. E o time de investigação, que
está tocando o processo, talvez possa
dar esse conhecimento do que está
acontecendo”, lembra Alessandro.
“Com base nas explicações, eles podem avaliar se é realmente necessário
investigar aquele ponto”, complementa o associado do Trench, Rossi. Via de
regra, os advogados consultados dizem
que os questionamentos feitos pelos
auditores fazem sentido do ponto de
vista da investigação e uma consciência
deles para entender o escopo da investigação e o trabalho do investigador.
“É benéfico para o auditor conversar
com o investigador e entender o quanto o trabalho dele pode influenciar a
materialidade da sua opinião. Assim
como é benéfico para o investigador
conversar com quem audita a empresa
e conhece bem o ambiente de controle
da empresa”, diz Francisco Sant’Anna,
presidente do Ibracon e membro do
Conselho de Administração da Deloitte, também uma big 4, no Brasil.
QUESTÃO DE TEMPO
O trabalho de auditoria é contínuo.
Não raramente, alegações de fraudes
feitas na imprensa, detectadas pela empresa, ou mesmo pelos auditores, pode
acontecer em meio ao fechamento das
demonstrações financeiras. Sempre que
se faz investigação é preciso um plano
de trabalho, que delimita o escopo. Se
durante a investigação você encontra

24

CARLOS AYRES, DO
MAEDA,AYRES: envolver
os auditores desde a fase de
planejamento é importante
para evitar retrabalhos ao
final do processo.

algo muito relevante, a comunicação
ao cliente é feita imediatamente. A decisão de comunicar a auditoria é, antes
de tudo, do cliente. Não existe uma relação hierárquica da investigação com
o auditor. O xis da questão é que é
muito comum que situações como essa
aconteçam as vésperas da publicação da
demonstração financeira, sob grande
pressão. “Nesses casos, você tem que
ser muito pontual para ser eficaz e dar
o conforto àquela questão. E depois, ao
longo dos trimestres, endereçar as outras questões que apareceram”, explica
Michel, do Tauil & Chequer.
Uma questão sazonal também acomete o aumento de investigações de
compliance. Geralmente os pedidos
crescem no terceiro trimestre. Apesar
de apresentarem suas informações financeiras trimestralmente, na medida
em que se chega mais perto da preparação do balanço anual, é perceptível um
escrutínio mais forte nas informações
auditadas, o que aumenta a demanda
pelos serviços no final do ano.
O PAPEL DO SOMBRA
O auditor tem que planejar os trabalhos de auditoria, que englobam pro-

cedimentos de testes e
análise de controles que
podem, eventualmente,
identificar fraudes. “Se
nesse processo já tenho
algum indício de problemas, envolvo o meu
time de FIDS desde
o início de trabalho”,
conta Octávio, da área
de auditoria da Grant
Thornton.
E quando a empresa
comunica um indício
de problema que pode impactar as
informações financeiras, a auditoria
também tem que reportar essa violação, ou o ato de não compliance, para
a sua própria área de gestão de risco,
para saber se aquele fato pode ter afetado o trabalho do auditor.
Auditores não são especialistas em
investigações, e muito menos em questões de compliance. Mas eles precisam
estar seguros de que tudo o que foi feito no processo de investigações aconteceu da melhor maneira, utilizando
a metodologia correta, de que as pessoas que precisavam ser entrevistadas
foram, os dados e controles avaliados
e que as informações que ele tem em
mãos são suficientemente corretas para
que ele siga com o seu trabalho.
É aí que entra a investigação sombra. Não se trata de uma investigação
paralela feita pelo time de FIDS da auditoria. Até porque, não cabe a quem
audita ficar responsável pela investigação. O objetivo é muito mais de fazer
uma revisão analítica do trabalho, se os
procedimentos e processos foram suficientes para endereçar as dúvidas do
auditor e se a investigação cobriu tudo.
Eles acompanham o plano e verificam
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ALESSANDRO DE FRANCESCHI, DO TRENCH,ROSSI: é importante
entender o que é realmente necessário para dar conforto ao auditor.

a independência da investigação bem
de perto. Uma boa investigação sombra, além de dar mais segurança aos
auditores, permite uma maior agilidade para validação da investigação, uma
vez que eles falam a mesma língua dos
investigadores e não gerar stress com o
cliente. Michel Sancovski, diz que não
costumam existir conflitos entre os times de investigação dos escritórios e os
de FIDS das auditorias. “O que acontece, muitas vezes, são interpretações
diferentes de um determinado ponto, o
que acaba levando o pessoal de FIDS
a pedir outras análises. Mas nada que
trave o processo”, diz o sócio do Tauil
& Chequer. “Às vezes, acontecem choques pelo excesso de informação, mas se
existem comunicação e ambiente de cooperação desde o início, o trabalho flui
de forma eficiente”, reforça Alessandro,
do Trench, Rossi.
Um ponto tão importante quanto
delicado diz respeito ao privilégio da
relação cliente e advogado. Esse é um
dos motivos pelos quais, Octávio, da
Grant Thorton, diz orientar os clientes a contratar um escritório de advocacia para trabalhar em conjunto com
o time de FIDS da auditoria, ao invés
de contratar a área de investigação de
outra firma de auditoria. Mas isso traz
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MICHEL SANCOVSKI, DO TAUIL & CHEQUER: investigações podem
retroceder e envolver mais de uma empresa de auditoria.

um pequeno dilema: as informações
levantadas na investigação estão protegidas pelo privilégio, inclusive em relação à firma de auditoria. Ao mesmo
tempo, existe um dever de diligência
do escritório com a auditoria. Michel
conta que existem formas de transmitir as informações para a auditoria, de
forma que lhes dê o conforto necessário, sem violar o privilégio. Dessa forma, eles acessam aos papéis de trabalho
e também estão comprometidos, legalmente, com o sigilo das informações.
MAIS PRESSÃO NELES,
MAIS PRESSÃO DELES
A atuação mais ativa dos auditores veio
pra ficar. E isso é positivo para todo o
mercado. “A função deles é garantir a
integridade das demonstrações financeiras. O mercado de capitais cresce
no Brasil e é importante que essa verificação seja feita com um olhar independente para proteger os acionistas”,
afirma Carlos Ayres.
E não são só os auditores que estão sendo mais diligentes e cobrando
mais investigações dos seus clientes.
A própria CVM tem sido um gatilho
para essas investigações, questionando
as companhias e solicitando ela mesma
investigações independentes. Como os

reguladores, em geral, tem dificuldades
naturais de fiscalizar todo o mercado,
eles contam com o auditor como uma
espécie de preposto. “A relação próxima que hoje existe entre os auditores e
os reguladores, permite uma troca de
informações fluída entre os dois lados
e que, no seu conjunto, também faz
com que a régua de exigência e qualidade suba também”, acredita Francisco, do Ibracon.
A tendência é que o número de investigações continue a subir, até porque
ainda existem muitos problemas a serem descobertos. “Muitas das empresas
estão tratando da doença, buscando
saber o que aconteceu e reforçando o
compliance. Recebemos muita procura das empresas que mesmo não tendo
identificado fraude, sabem que nenhuma empresa é perfeita em relação aos
seus controles internos, e nos procuram
para trabalhos preventivos, melhorias
de controles internos e governança”,
diz Cláudio, da EY. “O mercado não
pode ver o auditor como uma apólice
de seguros, que os balanços estão livres
de fraudes porque ela assinou”, conclui
Octávio, da Grant Thorton. Afinal, o
papel deles é garantir que as informações das demonstrações contábeis são
consistentes, não infalíveis.
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