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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante
Não é esperado que os administradores tenham o pleno domínio de todos os
conhecimentos técnicos necessários para o funcionamento das organizações que
comandam, entretanto, exige-se deles que ainda assim sejam capazes de tomar decisões
de forma objetiva e racional para o negócio1. Em muitos casos, isso requer a consulta a
especialistas dentro e fora da organização e, dada a natureza recorrente de
determinados temas, pode ser necessária a constituição de órgãos internos específicos
para assessorar de forma permanente os administradores.
Nesse contexto, surge no ordenamento jurídico brasileiro, a partir de 20042, a figura do
Comitê de Auditoria Estatutário (“COAUD”), com status de órgão estatutário de
assessoramento vinculado diretamente ao conselho de administração, inicialmente
obrigatório apenas para determinadas instituições financeiras. Suas atribuições
específicas variam de acordo com a norma aplicável a cada tipo de companhia e
decorrência do setor em que atua e do mercado em que suas ações são negociadas, tendo
como algumas de suas atribuições comuns monitorar e opinar sobre a qualidade dos
serviços prestados pelos auditores independentes e sobre a qualidade e a integridade
das demonstrações financeiras.
A partir de 2011 3 , a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) regulamentou o
funcionamento do COAUD para o restante do mercado e, em 20164, as empresas estatais
e as sociedades de economia de maior porte mista passaram a ter a obrigatoriedade de
instituir esse órgão de governança. A Bolsa de Valores de Nova York – NYSE desde 1977
já tem o COAUD como órgão obrigatório para as empresas cujas ações são negociadas
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naquele mercado5 e, no Brasil, a B3 tornou o COAUD, estatutário ou não, obrigatório por
meio do regulamento do Novo Mercado de 20186.
O presente trabalho de conclusão terá como questão central de pesquisa responder à
questão de como implantar o COAUD em uma companhia aberta e assegurar o seu bom
funcionamento.
Modelo de pesquisa predominante será o de trabalho exploratório
Público alvo será formado por companhias que desejem implantar o COAUD em suas
estruturas de governança ou, quando já implantados, aprimorar o seu funcionamento. O
estudo poderá ser útil também para profissionais que já atuam ou que queiram atuar
nesses órgãos, para uma melhor compreensão do seu funcionamento e possíveis pontos
de atenção.
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
Quesito 1: Contextualização fática
(a) Em que consiste o COAUD? Qual a sua função básica e principais atribuições? Qual a

sua composição?
Fontes e formas de acesso: Trabalhos acadêmicos, livros e artigos nacionais e
estrangeiros, disponíveis em bibliotecas físicas e digitais.
(b) Qual o formato predominante de COAUD adotado pelas companhias abertas

brasileiras?
Fontes e formas de acesso: Pesquisa de dados disponíveis em bases publicas da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Brasil, Bolsa, Balcão (B3) e em documentos
societários disponibilizados pelas áreas de relações com investidores das próprias
companhias.
(c) Quais os principais problemas identificados no funcionamento do COAUD?

Fontes e formas de acesso: Conversas informais com reguladores, órgãos de
controle e experts. Trabalhos acadêmicos, livros e artigos nacionais e estrangeiros,
disponíveis em bibliotecas físicas e digitais. Experiência própria do autor.

5

ROSENBLUM, Steven A. CAIN, Karessa L. NILES, Sabastian V. NYSE: Corporate Governance Guide. 2014,
disponível em <https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/listing/NYSE_Corporate_Governance_Guide.pdf>, acessado em
06 de junho de 2020, p. vi.
6

Art. 22

3
Quesito 2: Referencial teórico-normativo
(a) Qual a legislação aplicável ao COAUD?

Fontes e formas de acesso: Legislação nacional, normas infra legais (CVM, BACEN,
SUSEP), regulamentos e recomendações (B3, IBGC, OCDE).
(b) Quando se faz obrigatória a instituição do COAUD?

Fontes e formas de acesso: Legislação nacional, normas infra legais (CVM, BACEN,
SUSEP), regulamentos e recomendações (B3, IBGC, OCDE).
(c) Quais os deveres e as responsabilidades dos membros do COAUD?

Fontes e formas de acesso: Legislação nacional, normas infra legais (CVM, BACEN,
SUSEP), regulamentos e recomendações (B3, IBGC, OCDE). Trabalhos acadêmicos,
livros e artigos nacionais e estrangeiros, disponíveis em bibliotecas físicas e digitais.
Quesito 3: Abordagem analítica
(a) Quais as vantagens da instituição do COAUD? Como pode agregar valor à companhia?

Fontes e formas de acesso: Trabalhos acadêmicos, livros e artigos nacionais e
estrangeiros, disponíveis em bibliotecas físicas e digitais. Conversas informais com
reguladores, órgãos de controle e experts. Experiência própria do autor.
(b) Como o COAUD se relaciona com os demais órgãos societários? Quais os possíveis

pontos de tensão?
Fontes e formas de acesso: Trabalhos acadêmicos, livros e artigos nacionais e
estrangeiros, disponíveis em bibliotecas físicas e digitais. Conversas informais com
reguladores, órgãos de controle e experts. Experiência própria do autor.
(c) Qual o perfil adequado dos membros do COAUD, considerando formação acadêmica,

experiência profissional e competências comportamentais?
Fontes e formas de acesso: Trabalhos acadêmicos, livros e artigos nacionais e
estrangeiros, disponíveis em bibliotecas físicas e digitais. Conversas informais com
órgãos de controle, conselheiros de administração e recrutadores especializados.
(d) Como organizar a agenda de trabalho do COAUD? Quais os pontos de atenção mais

relevantes?
Fontes e formas de acesso: Trabalhos acadêmicos, livros e artigos nacionais e
estrangeiros, disponíveis em bibliotecas físicas e digitais e recomendações (B3, IBGC,
OCDE). Conversas informais com órgãos de controle e conselheiros de
administração. Experiência própria do autor.
(e) Quais os principais desafios para o bom funcionamento do COAUD?

Fontes e formas de acesso: Trabalhos acadêmicos, livros e artigos nacionais e
estrangeiros, disponíveis em bibliotecas físicas e digitais e recomendações (B3, IBGC,
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OCDE). Conversas informais com órgãos de controle e conselheiros de
administração. Experiência própria do autor.
3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
Dada a relativa novidade do tema no Brasil, a existência de regras divergentes e os
potenciais conflitos, é importante tanto para administradores quanto para companhias
conhecer de forma mais objetiva os principais aspectos envolvidos. Em função desse
contexto, o trabalho abordará em suas conclusões propositivas as seguintes questões:
(a) Quais as providências necessárias para instalação do COAUD?
(b) Qual o formato ideal de COAUD?
(c) Qual a prática recomendável para o bom funcionamento do COAUD?

As conclusões propositivas elencadas acima poderão ser traduzidas nos seguintes
produtos:
(a) Guia de orientação para instalação e funcionamento do COAUD
(b) Modelo de estatuto social e regimento interno do COAUD

4. Familiaridade do pesquisador com o objeto da pesquisa
O pesquisador já fez parte do COAUD de duas empresas e trabalha há mais de 15 anos
com projetos de governança em empresas de diversos portes e setores.
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8. Cronograma de execução
2020
Atividade

8

9

10

2021
11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Horas

Revisão bibliográfica

90h

Coleta de informações

90h

Leitura sistemática

150h

Entrevistas/Conversas

10h

Reunião c/ orientador

5h

Redação

390h

Revisão do texto

60h

Depósito

n/a

