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A gestão de riscos deixou de ser, há
muito tempo, uma novidade aos líderes
empresariais. Nunca se falou tanto em
riscos no ambiente corporativo e já
é bastante improvável encontrar um
tomador de decisão que não tenha pelo
menos noção dos estragos que possam
ser causados à sua corporação por um
tratamento inadequado de situações
potencialmente perigosas, sejam de
natureza financeira, operacional ou
estratégica. Em meio a uma onda
de regulamentações pró-governança
corporativa e de preocupações
crescentes com a sustentabilidade dos
negócios, a maneira como as empresas
gerenciam seus riscos passou a incidir
diretamente nas decisões de investidores
e no potencial de geração de valor aos
acionistas. É nesse contexto que se
pode compreender o crescente esforço
em se prover informações precisas
sobre os pontos críticos do negócio e
principalmente sobre o modo como
são administrados. Agora, com a
importância do risco já incorporada nas
mentes e ações daqueles que definem as
estratégias das organizações, uma nova
visão sobre o tema começa a se delinear.

Especialistas ligados à gestão de
riscos sinalizam, em todo o mundo,
que já chegou o momento de se dar
um novo passo para se atualizar em
relação às exigências de um mercado
em constante mudança. "É importante
prevenir, mitigar ou se recuperar de
todas as crises que possam ocorrer. Mas
igualmente importante é considerar que
os riscos estão associados ao sucesso.
Portanto, eles podem ser transformados
em oportunidades. Isso é o que faz
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uma empresa de sucesso." Quem
postula essa abordagem, que chegou ao
mercado sob o nome de "inteligência
em riscos", é James Quigley (leia
entrevista na pág. ao lado), atual
CEO da Deloitte nos Estados Unidos,
país cujas leis e normas corporativas,
como a Lei Sarbanes-Oxley, levaram a
transparência ao topo das prioridades.
Prestes a assumir o posto de CEO global
da empresa, já a partir de 1 ° de junho,
Quigley ressalta que as organizações
que administram seus riscos com
inteligência estão percebendo que
certos riscos podem ser tolerados, desde
que conhecidos e monitorados pela
organização.

Essa abordagem reflete uma postura que
deve permear as relações corporativas
também no Brasil, como ressalta o
sócio-líder da área de Consultoria em
Gestão de Riscos Empresariais da
Deloitte, Juarez Lopes de Araújo.
"A inteligência em riscos pressupõe
estabelecer uma correlação direta
entre os riscos que a organização
considera aceitável assumir e os
seus objetivos de negócios. É
preciso estar preparado para
aproveitar as oportunidades
e, sobretudo, capacitado a
avaliar o retorno do risco
de acordo com o nível
de exposição a ele",
afirma.

Juarez Lopes de Araújo, líder da
área de Consultoria em Gestão
de Riscos Empresariais da Deloitte:
importância de ferramentas de ponta
para a tomada de decisões
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oportunidade
No entanto, essa nova visão traz para
as organizações o desafio de aprimorar
a maneira pela qual elas identificam,
avaliam e tratam os seus riscos. Como
saber se um risco representa uma
oportunidade efetiva ou um perigo
gigantesco às metas estabelecidas? A
necessidade de melhorar os parâmetros
de avaliação de riscos está na ordem
do dia, especialmente quando se trata
dos chamados riscos não financeiros,
aqueles que envolvem, por exemplo,
aspectos operacionais e estratégicos. É
o que indicam os resultados da pesquisa
"In the Dark", recém-concluída pela
Deloitte, que contou com a participação
de 175 executivos sêniores de todo o
mundo. Algumas de suas conclusões
são contundentes: apenas 35% das
empresas utilizam métricas para a gestão
dos seus riscos e controles internos.
Menos de 30% das empresas julgam
em níveis "bom" ou "excelente" seus
históricos de monitoramento dos fatores
não financeiros e 54% admitem a
necessidade de entender melhor como
mensurá-los.

Os itens destacados no estudo global
que merecem atenção maior das
empresas para não materializar riscos
não financeiros envolvem os mais
diversos aspectos, desde a imagem da
corporação diante dos seus públicos
externos até o alinhamento às normas
regulatórias, a pressão por inovação e a
influência de questões sócio-ambientais
na opinião pública. As empresas que não
estiverem atentas a esses fatores correm
o risco de perder mercado e identidade
nessa nova configuração global.

Essa realidade é compartilhada
também pelas empresas brasileiras. A
primeira pesquisa já realizada no País
sobre práticas e tendências no campo
da auditoria interna - função cada
vez mais importante para auxiliar o
gerenciamento e acompanhamento
dos riscos de negócio - identificou que

Inteligência S.A.
O que significa ser uma corporação
inteligente em riscos?
Significa que ela não deve se preocupar
apenas com as coisas indesejáveis que
possam acontecer, como a falência de
um fornecedor estratégico. Ela considera
também, por exemplo, as implicações
de se introduzir um produto de grande
repercussão no mercado. Isso é o
que faz uma companhia de sucesso,
capaz de se recuperar de infortúnios,
se ajustar à mudança, se desenvolver
e crescer.

Há uma relação direta entre inteligência
em riscos e criação de valor?
O crescimento não vem sem uma dose de
custo ou risco. Ele requer investimentos
em idéias novas, inovadoras e de longo
prazo. As empresas precisam integrar
os princípios da gestão de riscos
dentro de cada uma de suas decisões
estratégicas. Consideremos o exemplo
de uma empresa de tecnologia que
pretende lançar um produto. Ela precisa
analisar as tendências do mercado,
mensurar a concorrência, destinar
recursos significativos para pesquisa
e desenvolvimento, prestar atenção à
cadeia de suprimentos etc. Todas essas
atividades requerem que a empresa
entenda como gerenciar a incerteza,
identificar os sinais de alerta e reagir a
eles. Em outras palavras - inteligência
em riscos.

O que uma empresa pode fazer para se
tornar inteligente na gestão de riscos?
O primeiro passo é reconhecer que
ela já conta com uma gestão de riscos

sofisticada. O departamento financeiro,
por exemplo, gerencia riscos de crédito;
já a área de TI lida com riscos de
segurança e privacidade; e assim por
diante. O problema é que as pessoas
que coordenam esses processos não se
falam ou nem sabem da existência das
demais, enquanto os riscos, por sua vez,
não ficam isolados. A inteligência em
riscos pressupõe integrar todas as facetas
do negócio aos mais diversos âmbitos
corporativos, desde uma nova aquisição
até a entrada em um novo mercado ou
o desenvolvimento de um produto.
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Wagner Pugliese, da Itaú Holding Financeira, e Nelson Shimada, da Votorantim: comunicação direta entre a área de auditoria interna e a alta administração

Riscos sob controle
Estudo inédito revela como estão as práticas de auditoria interna no Brasil

A sua organização conhece e acompanha
os seus riscos de negócio? Os seus
controles internos são suficientes para
minimizá-los? Essas perguntas parecem
simples, mas a resposta passa também
pela aplicação de uma abordagem
inteligente na gestão desses riscos para
a aferição de brechas em pontos críticos
do negócio. Em diversas organizações,
os profissionais de auditoria interna têm
participado ativamente desse processo,
principalmente na era pós-Lei Sarbanes-
Oxley, passando a ganhar espaço e a
assumir funções de apoio direto à alta
administração. Para retratar o atual
cenário da prática de auditoria interna
no Brasil, a Deloitte realizou o primeiro
estudo sobre o tema no mercado nacional,
que serve agora de ferramenta para que
o empresariado conheça os desafios, os
benefícios e as oportunidades de melhoria
nesse segmento. As respostas da pesquisa
"Auditoria Interna no Brasil" foram
coletadas a partir de 283 entrevistados,
incluindo auditores internos e gestores de
grandes empresas (CEOs, CFOs e outros
executivos em cargos de liderança), que
contribuíram com uma avaliação ampla e
precisa sobre auditoria interna e gestão
de riscos em suas empresas.

A pesquisa apontou que a capacidade
de identificar riscos de negócio e a
garantia de maior eficiência nos processos
internos são as principais vantagens
proporcionadas pela auditoria interna,
na visão dos entrevistados, sugerindo
que os profissionais da área já estão
trabalhando efetivamente com foco na
gestão de riscos empresariais e os gestores
já percebem essa mudança. A avaliação
do processo de gerenciamento de riscos é
uma das bandeiras da equipe de auditoria
comandada por Wagner Roberto Pugliese,
diretor de Auditoria Interna da Itaú
Holding Financeira. "Além disso, avaliamos
as políticas corporativas, como a política
de crédito e de atendimento ao cliente,
que acaba sendo adotada por todas as
empresas do grupo (na parte financeira),
como o Banco Itaú, o Itaú BBA, o Itaucard,
o Itaucred e bancos no exterior", afirma.

O estudo da Deloitte mostrou, porém, que
não está claro para a alta administração
que o trabalho da auditoria interna
e um bom gerenciamento de riscos
tenham relação com otimização de
receitas e redução de custos. Enquanto
mais da metade dos gestores elegem
como principal benefício da auditoria

interna a identificação de riscos e o seu
gerenciamento (51 %), a redução de
custos é apontada por apenas 7% do
estrato e a otimização de receitas nem
sequer é considerada. "De modo geral,
os resultados da pesquisa corroboram a
percepção de que a auditoria interna é
elemento fundamental para suportar os
executivos no gerenciamento dos seus
riscos de negócio. Mas os dados indicam
que ainda existe espaço para aprimorar a
apresentação dos resultados aos gestores,
a partir do desenvolvimento de métricas
para quantificar periodicamente os
ganhos financeiros e demais benefícios
proporcionados pela auditoria interna à
organização", afirma Paulo Vitale, sócio da
área de Consultoria em Gestão de Riscos
Empresariais da Deloitte.

O conjunto das respostas comprova
não haver grandes diferenças entre as
percepções dos auditores e dos gestores
em relação ao trabalho da auditoria
interna. Ambos os grupos de entrevistados
demonstram um grau elevado de confiança
na atuação da auditoria interna, embora a
pesquisa sinalize a necessidade de melhoria
na interação entre os profissionais
da área e os gestores, especialmente
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muitas empresas ainda não utilizam
métricas e ferramentas que possibilitem
uma análise mais precisa e ágil dos
riscos (quadro abaixo). Na opinião de
mais da metade dos auditores internos
(53%) que participaram do estudo,
melhorias terão de ser feitas em relação
aos indicadores de riscos empresariais
atualmente adotados.

Não por acaso, novos recursos para
avaliação de riscos têm sido bastante
procurados por empresas que precisam
ter rapidamente disponíveis essas
análises para balizar suas estratégias
de atuação e o mercado tem respondido
muito bem à exigência premente
por tecnologias que cumprem esse
papel. Para Wagner Roberto Pugliese,
diretor de Auditoria Interna da Itaú
Holding Financeira, "tecnologia hoje
é uma grande aliada nessa área; é
impossível viver sem", conta o executivo,
acrescentando que esse tipo de
ferramenta tem múltiplos usos e pode

ser empregado para extrair amostras,
testar variáveis de um processo e
realizar auditoria contínua de
determinado produto ou atividade
para detecção de eventuais problemas.
No caso da Votorantim, o diretor da
área de Auditoria Interna do segmento
industrial do grupo, Nelson Koichi
Shimada, diz contar com o suporte
de ferramentas adequadas para
orientar a atuação dos auditores
internos, com base na avaliação dos
riscos do negócio e quantificação dos
benefícios proporcionados à organização.
"Nosso trabalho está totalmente focado
em gestão de riscos", afirma Shimada.

A inteligência no tratamento dos riscos
requer hoje, segundo Juarez Araújo,
da Deloitte, que as novas ferramentas
de gerenciamento ofereçam agilidade e
precisão. Ele considera que o processo
de gerenciamento de riscos deve
estar suportado por ferramentas que
possibilitem o estabelecimento de

critérios para classificar a natureza
do risco e a identificação de quais
áreas da empresa ou que processos de
negócios abrigam esses riscos. "Tudo
isso implica a necessidade de um
modelo de classificação e mensuração",
comenta. Paralelamente, para estruturar
uma política de gerenciamento de riscos
adequada, a empresa precisa, na opinião
de Araújo, ter acesso a uma ampla
base de dados, que reúna o que existe
de mais atualizado sobre as melhores
práticas no tratamento de riscos.
Outro fator que e e considera
fundamental é o nível de automação
do processo, que pode facilitar a vida
do profissional dedicado à gestão de
riscos, garantindo mais segurança e
precisão. "É essencial que as empresas
se apoiem em ferramentas de ponta
para auxiliá-las na identificação e
avaliação de riscos. Este é um diferencial
competitivo que as tornará mais
preparadas para a tomada ágil de
decisões", afirma.

quanto à troca de informações sobre as
particularidades do negócio.

Apesar disso, os esforços para aprimorar
o nível de comunicação entre auditores
internos e a alta administração já têm
avançado bastante. Na Itaú Holding
Financeira, por exemplo, o contato desses
profissionais com os gestores é muito
próximo. "Tanto que os auditores recebem
vez por outra convites para comandar
áreas. Isso é muito comum e o banco
valoriza", diz Pugliese, acrescentando
que o propósito desse contato é capturar
as principais preocupações dos gestores,
suas metas, seus riscos e os planos de
investimentos. "Essa proximidade amplia
a visão da auditoria sobre o negócio,
permitindo ao auditor emitir análises
e opiniões com maior objetividade e
significado. O resultado é um melhor
direcionamento e uma maior eficácia da
auditoria interna", completa.

De acordo com Nelson Shimada, diretor
de Auditoria Interna do segmento
industrial do grupo Votorantim, o bom
relacionamento de sua equipe com os
gestores e o profundo conhecimento
das características e particularidades

de negócio do grupo contribui para a
qualidade dos trabalhos, "Cada unidade
conta com um de nossos auditores,
interagindo para integrar-se aos aspectos
operacionais e de gestão e identificar
problemas e soluções. Nosso trabalho
é ajudar na gestão dessas unidades,
para que fiquem melhor controladas",
comenta.

"Muito ainda há de ser feito para que a
auditoria interna no Brasil esteja alinhada
às melhores práticas globais do setor, mas a
pesquisa mostra que os profissionais da
área e os gestores já estão no caminho
certo, sinalizando a maturidade
dos conceitos de gestão de riscos
e a percepção dos benefícios
proporcionados pela auditoria
interna", conclui Marcelo
Alcântara, que lidera a prática
de serviços de Auditoria
Interna da Deloitte na
América Latina.

Para obter o conteúdo
completo das pesquisas
"Auditoria Interna no
Brasil" e "In the Dark",
acesse www.deloitte.com.br. -
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