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O episódio Panamericano trou-
xe novamente à tona uma anti-
ga discussão do mercado: a ne-
cessidade de ampliar a fiscali-
zação sobre o trabalho das em-
presas de auditoria e contabili-
dade. Expostos permanente-
mente à linha de fogo sempre
que casos graves pipocam, es-
ses profissionais estão cada vez
mais pressionados. Vivem o tí-
pico conflito de interesses: são
contratados para opinar sobre
os dados financeiros da mes-
ma companhia que os paga.
Melhorar a qualidade do tra-
balho e torná-los de fato inde-
pendentes para a função de-
pende de vários fatores. O
principal é ampliar a competi-
tividade entre as empresas do
segmento, acredita Marco An-
tonio Papini, diretor da Map
Auditores. “Uma forma de fa-
zer isso é retomar urgente-
mente o rodízio entre audito-
rias”, afirma o especialista.

O sistema foi suspenso pelo
Conselho Monetário Nacional
(CMN) para instituições finan-
ceiras no final de 2008. Pelas
regras anteriores, bancos tro-

cavam as empresas responsá-
veis pela auditoria de seus nú-
meros a cada cinco anos. Pelas
normas atuais, isso não é ne-
cessário. O rodízio é feito ape-
nas entre os sócios da mesma
empresa de auditoria. O forma-
to beneficia as quatro gigantes
da área — Ernst & Young, PwC,
Deloitte e KPMG. As duas últi-
mas participaram diretamente
do caso Panamericano. A De-
loitte, que audita as demons-
trações financeiras do banco
controlado por Silvio Santos,
divulgou nota em que afirma
não comentar casos envolvendo
clientes por compromissos de
confidencialidade assumidos
contratualmente.

Outra das empresas de au-
ditoria que tratou de divulgar
comunicado ao longo do dia
para explicar sua participação
na operação foi a BDO. “A BDO
afirma que o escopo dos nossos
serviços não envolveu, de for-
ma alguma, atividades relati-
vas à diligência técnica. O es-
copo de nosso trabalho foi tão
somente a verificação das prá-
ticas de avaliação adotadas,
incluindo a verificação de
plausibilidade dos critérios, da
metodologia, das premissas e

dos resultados implícitos de
avaliação econômica, onde
coube e foi possível fazê-lo.”,
afirma a empresa.

Já a KPMG, contratada para
fazer o trabalho de auditoria de
dados que precedeu a compra do
banco pela Caixa Econômica, há
quase um ano, limitou-se a dizer,
em comunicado, que aguardará a
evolução do assunto para prestar
esclarecimentos adicionais.

Segundo Veniltom Tadini,
diretor da área de banco de in-
vestimentos do Fator, contrata-
do pela Caixa para intermediar
a compra do Panamericano, os
dados disponibilizados no data
room eram auditados. “Todas as
informações batiam, não nos
cabia fazer análise de contrato a
contrato”, diz ele. O problema,
acredita Tadini, está na origem
da informação. “Quando se faz
um negócio desses, trabalha-se
com as informações colocadas.
Se fraudaram os números, é
caso de polícia”, diz ele. O Fator
fez a análise contábil, jurídica,
previdenciária e trabalhista.
Tadini acredita que o argumen-
to de “inconsistência contábil”
é muito vaga. “É muito difícil
sem conhecer o detalhe, saber
onde está o problema.” ■

Prejuízo põe em xeque capacidade
e independência de auditorias
Sem revezamento, mercado fica muito concentrado nas quatro principais empresas

Empresas de
menor porte
criticam atual
sistema. Segundo
elas, sem o rodízio
a competitividade
entre auditorias cai.
E atrapalha
independência
de profissionais

● A independência do
trabalho das empresas
de auditoria é colocada em
dúvida há bastante tempo.

● Casos como a perda da
Sadia com derivativos e o de
inconsistência no balanço da
Agrenco são exemplos disso.

● Uma das principais
queixas diz respeito
à capacidade que as grandes
auditorias têm para manter
a independência auditando
a maioria das empresas.
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Perdas do banco controlado por Silvio
Santos reforçam pressões sobre atuação

das grandes empresas de auditoria
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