
Governança, metodologia 
e tecnologia: 

inovação e transformação 
na auditoria

A Covid-19 obrigou 
muitas empresas a 
se adaptar, inovar e 
se transformar para 
sobreviver

E a auditoria interna 
certamente não passou 
ilesa por este aconteci-

mento. Vista como uma ativi-
dade que gera trabalho e traz 
pouco resultado, a auditoria 
interna vem sendo contestada 
sobre como poderia, de fato, 
agregar valor nesse cenário 
que vivemos de um mundo 
dinâmico e em meio a uma 
verdadeira tempestade: traba-
lho remoto, transformação da 
cadeia de suprimentos e riscos 
emergentes. 

Utilizando como referência a 
questão de navegação, não bas-
ta ao comandante do navio ter 
um bom planejamento sobre em 
quantos dias chegará ao desti-
no, quantos tripulantes irá pre-
cisar e quanto de combustível 
irá utilizar em uma velocidade 
que lhe propicie alcançar seus 
objetivos. Para concretizar seu 
objetivo é essencial que exista 
um método que será utilizado 
pelos tripulantes e permitirá ao 
comandante tomar as decisões 
corretas e concluir com sucesso 
sua programação. 

E, para que a equipe execute 
de forma consistente o método 
selecionado pelo comandante, 
é necessário que as ferramen-
tas corretas estejam disponí-
veis, como o uso do GPS para 
prever condições climáticas 
adversas que exijam ajustes 
no planejamento e resposta em 
tempo hábil. De forma análoga, 
o CAE (Chief Audit Executi-
ve), para entregar valor aos 
stakeholders, precisa de uma 
boa governança de sua área, o 
que deve ocorrer estabelecen-
do uma metodologia assertiva 
e, principalmente, ter à sua 
disposição ferramentas que 
suportem da forma adequada 
a metodologia selecionada. 

Neste sentido, estabelecer 
um framework para que a 
auditoria interna entregue 
valor é uma boa estratégia, 
sobretudo quando baseada em 
três principais pilares: 
 1) Governança: avaliação 

alinhada (auditoria base-
ada nos riscos chave), vi-

são estratégica (auditar 
e trazer insights sobre o 
que de fato importa para 
a companhia), gestão de 
recursos (financeiros e 
humanos) e estrutura 
organizacional (terceira 
linha, independência da 
alta administração). 

 2) Metodologia: avaliação 
dinâmica dos riscos (le-
vando em conta riscos 
emergentes), auditoria 
ágil (utilizando como 
referência a metodologia 
ágil), reporte de alto im-
pacto (visão gráfica com 
informação de alto valor 
agregado que permite 
rápidas e assertivas to-
madas de decisão) e mo-
nitoramento contínuo 
(auditoria contínua). 

 3) Tecnologia: machine 
learning e inteligência 
artificial (extração, clas-
sificação e agrupamento 
para estruturação das 
informações), process 
mining (automação do 
mapeamento de pro-
cessos), robot process 
automation (automação 
de controles e testes) 
e advanced analytics 
(análise massiva de da-
dos sem necessidade de 
amostras em testes). 

A grande vantagem em ade-
rir a estes conceitos é tornar 
os departamentos de auditoria 
mais flexíveis, multidimensio-
nais e preparados para lidar 
com os riscos emergentes. 
Além disso, o principal foco 
para a utilização destas meto-
dologias é obter uma visão dos 
riscos em tempo real, melhorar 
a experiência dos stakehol-
ders, aumentar a cobertura e 
eficiência das análises e aderir 
à auditoria contínua. 

Em uma alusão ao coman-
dante do navio, é preciso que 
os líderes de auditoria não se 
esforcem somente no plane-
jamento e em traçar as rotas, 
mas que também deem as 
ferramentas adequadas à tri-
pulação para que os objetivos 
sejam atingidos. 

(*) - É gerente na ICTS Protiviti, 
empresa especializada em soluções 

para gestão de riscos, compliance, 
auditoria interna, investigação, 

proteção e privacidade de dados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
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Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 066/2020; Objeto: 
Aquisição de licenças de softwares para elaboração de projetos de engenharia e 
arquitetura sanitário - Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2020 às 08h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
19/11/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.
vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 26/08/2020
Data, Hora e Local: 26/08/2020, às 14:30 horas, em sua sede social. Presença: Totalidade
dos Acionistas. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira
Carmona. Deliberações: 1. Aprovar o aumento do capital social no valor de R$ 3.000.000,00.
Como resultado, o capital social da Sociedade será aumentado de R$ 10.899.867,00 para R$
13.899.867,00, mediante a emissão de 398.413 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Assim, o total de ações de emissão da Sociedade será aumentado de 1.447.550
para 1.845.963 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$
7,529875 por ação. O presente aumento de capital foi totalmente subscrito e integralizado
pela única acionista da Sociedade. Assinaturas: Presidente, Roberto Amaral de Almeida;
Secretário, Vinícius Nogueira Carmona; Acionista: Novo Mundo Holding Financeira S.A. São
Paulo (SP), 26/08/2020. A Ata em seu inteiro teor e o Estatuto Social encontra-se registrado
na JUCESP sob nº 436.028/20-7, em 16/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Essa abertura, sem 
dúvida, foi ansiosa-
mente esperada pe-

los empresários do setor 
de foodservice, porém, foi 
necessário um plano de 
adequação a essa realidade. 

Mudança de espaços com 
redução da ocupação máxi-
ma e distanciamento maior 
entre as mesas, atendimento 
restrito apenas para clientes 
sentados, uso obrigatório 
de máscaras por todos, 
treinamentos especializados 
às equipes para receber os 
consumidores de maneira 
segura e disponibilização 
de álcool em gel estão entre 
as medidas que tiveram que 
ser tomadas para garantir a 
saúde de todos. 

Com esse cenário, as star-
tups com soluções para esse 
setor ganharam ainda mais 
espaço, não só para ajudar 
com a questão logística (no 
delivery, que vem crescendo 
exponencialmente desde 
março), mas em outros 
aspectos do funcionamento 

Por mais que seja maravilhoso ver o estabelecimento cheio de 
gente, o essencial é não descuidar. 
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A lenta retomada dos atendimentos 
presenciais no fodservice

Depois de muita tensão e readaptação aos novos tempos, muitos bares, restaurantes e lanchonetes de 
todo o país voltaram a atender seus clientes presencialmente, seguindo o plano de flexibilização de 
cada cidade

por essas empresas também 
auxiliam na manutenção do 
relacionamento virtual com 
seus clientes de maneira 
próxima, seja por meio de 
chatbots, aplicativos de 
conversa profissional e/ou 
das redes sociais. Nesse as-
pecto, é importante utilizar 
corretamente a tecnologia a 
seu favor e estar sempre dis-
posto a atender as dúvidas, 
mantendo seus consumido-
res e o mercado informados 
sobre o funcionamento do 
local. 

A palavra de ordem (ain-
da) é cautela. Por mais 
que seja maravilhoso ver o 
estabelecimento cheio de 
gente, o essencial é não 
descuidar, em nenhum 
momento, dessas regras e 
imposições. Afinal, os pre-
juízos para a imagem da sua 
marca serão maiores que 
qualquer lucro. 

(*) - É CEO e co-fundador da 
GrandChef, foodtech especializada 

na gestão de restaurantes, bares 
e similares, responsável pelos 

softwares homônimos em versões 
desktop e nuvem 

(www.grandchef.com.br).

desses estabelecimentos, 
evitando qualquer tipo de 
contaminação. As foodtechs 
já vinham em um ritmo ace-
lerado de crescimento, antes 
mesmo da pandemia. 

Segundo o The Food Tech 
Matters, instituição britâ-
nica que busca conectar 
empreendedores do setor 
com companhias, acelera-
doras, investidores e outros 
players, a expectativa é que 
esse mercado atinja um valor 
global de US 196 bilhões em 
2022, o equivalente a aproxi-
madamente R$ 980 bilhões. 

Entre as soluções ofere-
cidas por essas empresas e 
que se apresentam fazendo 
a diferença, está o desen-
volvimento de cardápios 
digitais, que assumem o 
lugar dos tradicionais que 
podem ser contaminados 
pelo vírus; pagamentos sem 
toque por meio do uso do QR 
Code e de carteiras digitais 
que são disponibilizadas em 
aplicativos e que permitem 
a realização de transações 
com segurança, entre outras 
inovações. 

As ferramentas fornecidas 

Marina Stech (*)
 
De repente, no meio da rotina, da liberdade e do convívio 

social aos quais estávamos acostumados, nos deparamos 
com um outro mundo.

Uma crise na saúde nos afeta em todas as esferas de 
nossas vidas, causando medos, angústia e insegurança. 
O isolamento e a falta de contato nos são impostos como 
prevenção para evitar uma doença em meio a uma pan-
demia mundial. E então nos perguntamos: “E agora?”.

Planos são frustrados e famílias desestabilizadas, fi-
nanceira e emocionalmente. Emoções negativas como as 
preocupações excessivas quanto ao futuro, tomam conta 
de todos nós, de forma geral e sem exceções, rapidamente, 
nos colocando no mesmo barco. O medo é uma emoção 
básica, ficar temeroso e ansioso em um momento como 
este, pode até nos ajudar em situações perigosas. 

Essa emoção é tomada como reação fisiológica e está 
presente como forma de aviso e proteção desde a era pri-
mitiva, porém o medo passa a ser considerado exagerado, 
desesperador e patológico, quando é desproporcional em 
relação à situação problema, interferindo na qualidade 
de vida, concentração, sono, desempenho diário e no 
equilíbrio emocional.

Pesquisas apontam que o medo, como uma emoção exa-
gerada e limitante, pode causar desde diferentes tipos de 
Transtornos de Ansiedade (TA), Transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG) até crises de pânico e depressão. 
Dados da OMS apontam que a prevalência mundial do 
transtorno de ansiedade é de 3,6%, com destaque para o 
Brasil, em que o TA está presente em 9,3% da população, 
possuindo o maior número de casos entre todos os países 
do mundo. 

Mas como manter então a saúde emocional em uma si-
tuação de quarentena? Mesmo as pessoas mais saudáveis 
mentalmente têm o seu emocional abalado diante de mu-
danças bruscas somadas ao bombardeio de notícias ruins 
sobre os casos. Procurar ajuda psicológica para controlar 
o medo e a ansiedade excessiva, se torna a escolha mais 
sensata para manter a saúde mental. 

Pensamentos de insegurança trazem muitas vezes a 
sensação de perda de controle, pessoas com alguma pré-
disposição ou até mesmo já diagnosticadas com algum 
transtorno psicológico, podem ter seus sintomas agravados 
nesse período de distanciamento social. Para isso, faça uso 
de estratégias comportamentais que ajudem no manejo 

Medo do futuro?

do medo, como o planejamento. Diante do novo, planeje 
novamente sua rotina, o medo tende a se potencializar 
diante do desconhecido. 

Busque atividades que lhe deixem bem, que relaxem 
positivamente e utilize a tecnologia a seu favor, cuidando 
da exposição às informações falsas e alarmantes. Podemos 
usar essa emoção como nossa inimiga, mas também como 
aliada, como um instrumento diante de um desafio, que nos 
impulsiona a agir e se prevenir da maneira que podemos. 

O medo não vai desaparecer de nossas vidas, mesmo 
após a pandemia passar, muitas vezes ele vai fazer um 
papel necessário no dia a dia, de nos guiar e nos orientar, 
como uma função protetora, então não brigue com esse 
sentimento, mas também não deixe que ele se torne ex-
cessivo ao ponto de paralisar. É importante acolher este 
sentimento, aceitar que ele está aí, identificar de onde 
ele vem, sua intensidade e agir para lidar melhor com ele. 

Quando você escolhe fazer algo em relação ao seu medo, 
como prevenir, tratar ou até mesmo enfrentar, você mi-
nimiza os sentimentos que ele causa, tornando-o mais 
funcional na sua vida, de forma que ele não atrapalhe 
e sim ajude. Estamos vivenciando um momento atípico 
sim, e indesejável, no entanto, é preciso tomar atitudes 
necessárias para minimizar os seus impactos na saúde da 
mente e se reinventar perante às dificuldades.

Em um cenário de incertezas, a única certeza que temos 
é a de que tudo passa.

 
(*) - É psicólogacom pós em Terapia Cognitiva, atua com a abordagem 

Terapia Cognitivo-Comportamental e auxilia pessoas através de sua página 
profissional no Instagram (psimarinastech@gmail.com).

actinstitute.org

Catia Sturari (*)

Após o rompimento de uma relação, 
ainda há muita confusão quando o as-
sunto é a guarda dos filhos. 

A partir de 22 de dezembro de 2014, 
foi promulgada a Lei 13.058 que trou-
xe grandes e relevantes modificações 
no Código Civil de 2002, sobretudo 
em relação à guarda dos filhos. Para 
acabar de vez com as dúvidas vamos 
esclarecer abaixo os três tipos de 
guarda:
 1) Guarda compartilhada – Na 

guarda compartilhada, os pais 
exercem direito e dever sobre 
o filho de forma igual. Conforme 
explica a juíza Dra. Fernanda 
de Almeida Pernambuco: “O 
compartilhamento pressupõe 
que ambos os genitores terão 
direto e dever de acompanhar 
o desenvolvimento e frequência 

escolar das crianças, bem como 
de acompanhar em igualdade 
de condições as questões de 
ordem médica, social e quais-
quer outras que dizem respeito 
ao desenvolvimento dos filhos, 
podendo estabelecer limites e 
regras em igualdade de condi-
ções”.

  Assim, nesse modelo, os pais 
precisam compartilhar infor-
mações da vida dessa criança, 
participando do seu desenvol-
vimento, frequência educacio-
nal, cuidados de saúde, lazer, 
enfim, da vida dessa criança. 
Nesta modalidade é fixado um 
lar definitivo. Os dois têm o 
direito de convivência e a fre-
quência da visita é estipulada 
em comum acordo, geralmente 
a cada 15 dias, mas não existe 
uma regra, exceto se houver 

discussão. Neste caso, quem 
define o tempo de convivência 
é o juiz.

 2) Guarda alternada ou bilate-
ral – Neste modelo, é instituído 
o período em que a criança fica 
com cada genitor. A alternância 
de convívio entre um pai e uma 
mãe é determinado por um 
juiz que considera, sobretudo, 
a idade da criança para não a 
afetar psicologicamente. Por 
exemplo, se a criança tem até 2 
anos e mama, dificulta a guarda 
alternada, uma vez que a mãe 
precisa ficar mais tempo com 
ela. 

  No entanto, se a criança já é 
acostumada a ficar uma semana 
na casa de cada um, por exem-
plo, é possível instituir a guarda 
alternada. O mesmo acontece 
se os pais forem vizinhos ou 

morarem próximos dos avós 
ou da escola. Tudo é pensado 
considerando o bem-estar do 
menor.

 3) Guarda unilateral – Apenas 
uma pessoa exerce essa guarda 
que é determinada pela ausên-
cia ou pela incapacidade moral 
de um dos pais. Ou seja, um 
dos genitores não tem capaci-
dade moral para compartilhar 
ou alternar uma guarda. Por 
exemplo, situação em que o pai 
é usuário de drogas, a guarda 
fica com a mãe. 

No entanto, é muito importante des-
tacar que essa modalidade de guarda 
não impede a convivência. O único im-
peditivo é desse pai, por exemplo, gerir 
a vida do filho. Na guarda unilateral, 
a responsabilidade sobre a criança é 
apenas de uma pessoa. Outra questão 

que gera muita confusão atualmente 
está relacionada ao direito da guarda. 
A prestação de alimentos ou paga-
mento de pensão não está vinculada 
ao exercício de guarda e à visita. Ou 
seja, o fato do pai ou mãe não pagar a 
pensão não tira o direito dele ou dela 
de ver o filho.

No entanto, se o pai ou mãe pagar 
pensão corretamente, mas não cum-
prir o compromisso de convivência, de 
frequência de visitas, daí sim poderá 
ter o direito sobre o filho reduzido ou 
revisto. Essas são algumas questões 
relacionadas aos tipos de guarda que 
ainda são muito confundidas hoje, 
mas fazem total diferença na vida da 
criança.

 
(*) - É advogada especializada em Direito de 

Família, atuando há 12 anos na área. Formada 
pela IMES, em São Caetano do Sul, atualmente 

cursa pós-graduação em Direito de Família 
pela EBRADI. 

Conheça as diferenças entre os tipos de guarda familiar
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