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pendente sobre como os recursos e capitais dentro de uma 
organização estão sendo geridos e utilizados. 

Outra consideração fundamental é a necessidade de di-
gitalização da auditoria interna e o suporte da tecnologia 
por meio de ferramentas para que seja possível à auditoria 
pensar em oportunidades sem desistir de avaliar os riscos, 
ou seja, pensar no apoio ao ataque para "fazer o gol" sem 
deixar de resguardar a defesa. O resultado favorável se dá 
por fazer mais gols do que tomar. 

Neste quesito, a automação de controles, o monitoramento 
contínuo, a utilização de robôs e sistemas de GRC (Gover-
nança, Gestão de riscos e Compliance) são obrigatórios 
para que a auditoria mantenha sua função sendo realizada 
da forma adequada e ainda tenha tempo para a avaliação 
de fatores externos - percepção de stakeholders e mega 
tendências - com um olhar para o futuro. 

A auditoria interna vem se aprimorando ao longo do tem-
po. No início se limitava a olhar para o passado e apontar o 
que ocorreu de errado. Em um segundo momento, passou 
a mitigar a materialização de eventos de risco negativos 
utilizando ferramentas tecnológicas como apoio. 

Por fim, chega o momento de olhar para frente, auxiliar o 
board na tomada de decisão futura, permitindo ajustes de 
rota de maneira planejada e antecipada, já visualizando as 
tendências para garantir a perenidade e a sustentabilidade 
ao longo do tempo por meio da geração de valor, tanto para 
os shareholders, como também para os stakeholders. 

(*) - É gerente na ICTS Protiviti, empresa especializada em soluções  
para gestão de riscos, compliance, ESG, auditoria interna,  

investigação, proteção e privacidade de dados. 

pré-financeiro e os impactos de uma organização em termos 
dos capitais - passados, presentes e futuros. 

O pensamento integrado, desta maneira, busca garantir a 
sustentabilidade de uma empresa ao longo do tempo apoiado 
na geração de valor, que irá derivar de sua adequada utili-
zação dos capitais financeiros, tais como aplicações, caixa, 
empréstimos; manufaturado, como máquinas, imóveis, 
estoques - exceto naturais; intelectual, ou seja, patentes, 
licenças, softwares; humano, a exemplo de competências e 
habilidades das pessoas; social, que inclui o relacionamento 
com as partes interessadas, marca e reputação; e natural, 
como água, energia, biodiversidade. 

Em uma sociedade na qual os ativos intangíveis representam 
cerca de 80% do valor das empresas, inversamente proporcio-
nal à realidade dos anos 70, não faz mais sentido que a auditoria 
direcione todos os seus esforços para as questões financeiras 
e operacionais. Precisa haver uma atualização de conceito. 

Em paralelo com o crescimento do conceito do capitalismo 
de stakeholders, é hora de a auditoria gerar informações 
para o board de maneira independente, contemplando 
diversos temas relevantes aos principais stakeholders da 
empresa e antecipando a perda de valor ou demonstrando 
oportunidades de geração de valor. Para tornar possível 
esta nova visão e função da auditoria interna dentro das 
empresas é fundamental uma mudança de mentalidade. 

Em primeiro lugar, o perfil dos auditores internos terá 
que ser cada vez mais empreendedor, com visão de negó-
cios, inovador e orientado ao futuro e com conhecimentos 
múltiplos para realizar interface com diversas áreas dentro 
das organizações, além de proporcionar uma visão inde-

Nos últimos anos, a atividade de auditoria interna tem sido questionada. A dúvida que persiste é se ela realmente agrega valor e não é só 
uma burocracia e uma despesa no fim do ano. Somado a isso, outra grande dificuldade é a auditoria interna conseguir mensurar  

de forma efetiva seu sucesso e o retorno de suas atividades para as companhias. No cenário atual, a auditoria interna deve  
ser baseada em riscos para ser efetiva e auxiliar a companhia no atingimento de seus objetivos estratégicos. 
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Outro viés importante da auditoria é o apoio ao com-
pliance nas chamadas auditorias especiais derivadas 
de denúncias, ou avaliações independentes quanto 

à aderência da companhia a regulações como a LGPD ou 
quanto a normas e políticas internas, como a de suprimentos 
e gestão de terceiros. Uma nova visão e atribuição para a 
auditoria interna, que aparece como grande oportunidade 
para mostrar seu valor e conquistar de vez uma posição de 
destaque dentro das companhias, é a auditoria integrada. 

Este conceito surge a partir do modelo de pensamento 
integrado da Value Reporting Foundation, que representa 
hoje a maior esperança de um framework consolidado de 
apresentação de informações financeiras e pré-financeiras, 
entre elas questões como o ESG (Environmental, Social and 
Governance). Neste modelo de pensamento integrado, a 
ideia é fugir um pouco da visão apenas interna da empresa 
e da mitigação de riscos para o atingimento da estratégia. 

A lógica por trás do pensamento integrado é levar em 
consideração a conectividade e as interdependências en-
tre uma gama de fatores que afetam a capacidade de uma 
organização de gerar valor ao longo do tempo. 

Dentro desse conceito, incluem-se os capitais utilizados ou 
afetados pela organização, bem como as interdependências 
críticas, inclusive as compensações entre elas; a capacidade 
da organização de atender aos legítimos interesses e neces-
sidades das principais partes interessadas; a adequação da 
organização ao seu modelo de negócios e de sua estratégia 
ao seu ambiente externo e aos riscos e às oportunidades 
enfrentados e as atividades; o desempenho financeiro ou 
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Você seria o que vende?

Claudio Zanutim (*)

Nas últimas décadas, estudos sobre o perfil do 
cliente, do comprador e do consumidor final, 

vem passando por uma sequência de transições. A 
maior delas, talvez a mais forte, é a tecnologia, que 
permite acesso rápido à informação digital, compras 
online e facilidades do B2B.

Todas essas transformações, fazem o comprador 
mais ciente de seus direitos e opções, não somente 
quanto à qualidade dos produtos e serviços adquiri-
dos, mas também do tipo de atendimento que lhes 
é entregue.

Claro que frente a este novo perfil do comprador, 
se fez necessário desenvolver o tipo de representante 
de vendas que, há muito, deixou de ser “um mero 
tomador de pedidos” para se aproximar cada vez mais 
de um relacionamento, tornando-se um “consultor”. O 
que chamamos de uma cultura de vendas consultivas. 
Podem até atribuir novas nomenclaturas, como venda 
empreendedora, etc. O que acho desnecessário, pois 
o que vale mesmo é a postura e o comportamento 
voltado para soluções de problemas dos clientes de 
forma ética. É foco no foco DO cliente, simples assim!

Por isso, até mesmo o vendedor simples é, em algum 
momento, um comprador e, como tal, provavelmente 
também exigente quanto à qualidade, competência e 
atendimento. Assim, com a possibilidade de conhecer 
os dois lados da moeda – cliente e vendedor.

 Mas a pergunta é: você seria seu próprio cliente?
Hum! Essa doeu né?
Para alguns, esta pergunta é como um “soco no 

estômago”.
Mas repito: de verdade, como anda o seu nível de 

atendimento, qualidade dos serviços e entrega? Você 
entende a necessidade do seu cliente e o conhece?

Foi-se o tempo em que bastava apresentar um 
produto ou serviço no mercado para se ter a certeza 
de bons negócios. Hoje, frente à Era Tecnológica, 
modernização das coisas e em virtude de a concor-
rência estar cada vez mais acirrada, o vendedor de 
alto impacto é aquele que conhece e entende as ne-
cessidades de seu público-alvo, clientes e prospectos.

Isso não quer dizer apenas, conhecer tão bem o 
cliente a ponto de saber/entender o que ele quer, o 
que necessita e quais são as suas preferências. Vai 
bem além disso!

Tem a ver com ser gentil, quebrar as repulsas au-
tomáticas voltadas a vendas e ser atencioso. Tem a 
ver com se antecipar às necessidades de seu cliente. 
Você diria que tem sido capaz de fazer isso?

É de se pensar!
O que os vendedores de êxito fazem:
1. Vendedores de alto impacto não se comportam 

como políticos em épocas de eleições, ou seja , com 
demagogia. Não está entendendo? Vou explicar! Um 
diferencial enorme entre vendedores bem-sucedidos 
e os fracassados é que todas as promessas feitas são 
cumpridas, custe o que custar.  E vimos isso nos 
conteúdos anteriores. Comprometimento é a alma 
de qualquer negócio!

Logo, o vendedor de Alto Impacto não promete 
nada, e nem mesmo se compromete com demandas 
que não será capaz de cumprir, só para conquistar 
a venda.  O bom vendedor sabe o que está fora de 
sua realidade ou das normas da organização que 
representa.

2. Note também, que diversos vendedores, come-
tem o erro do egocentrismo.  Iniciam a visita ou reunião 
já afirmando que a sua empresa e seus produtos são 

os melhores de todo o mercado atual, por isso, ideais 
para a outra parte. Mas, esse vendedor esquece de 
que uma negociação deve seguir uma ordem lógica, 
de técnicas voltadas à neurociência que utilizam 
o Rapport para quebrar repulsas mentais contra 
vendas e vendedores, abrindo janelas cerebrais, 
influenciando-os a serem receptivos à apresentação, 
realizando perguntas e oferecendo respostas asser-
tivas e opções criativas. Somente assim, é possível 
ouvir o que o cliente tem a dizer e conhecer suas 
reais necessidades e expectativas.

Para o vendedor atingir esse nível, em que o cliente 
se abre e dá a oportunidade de ele entendê-lo, é por-
que sem dúvida, houve muita preliminar comercial.

Um dos pecados mais cometidos por alguns 
vendedores é a arrogância. Vários deles, já iniciam 
uma visita tendo a certeza de que sabem mais que o 
cliente sobre os seus produtos e serviços.  Bem, co-
nhecer tudo sobre os produtos e serviços que vende 
é o mínimo que se espera de um vendedor, mas isto 
não deve ser um fator de arrogância. Pelo contrário, 
deve demonstrar que o seu conhecimento é mais um 
diferencial do atendimento para melhor atendê-lo, e 
se permitir obter informações que talvez, não saiba. 
A humildade sempre conquista grandes negócios.

  Você já pensou em se colocar no lugar da outra 
parte?

Para analisar se você seria ou não o seu próprio 
cliente, a melhor maneira é aplicar a empatia. E se 
fosse você no lugar dele? Você estaria satisfeito?

Então vamos nos questionar para trazer à luz novas 
opções e reflexões:

1. Você deixa a outra parte falar?
Parece óbvio, mas ainda existem muitos vende-

dores que não dão tempo para que o cliente fale e 
expresse suas necessidades, esquecendo-se que as 

pessoas em geral têm necessidade de interagir 
umas com as outras.

2. Você fala mal da concorrência?
 Quando Pedro fala mal de João, eu conheço mais 

sobre Pedro do que sobre João. Se como vendedor, 
você realmente acredita que sua corporação é melhor 
que a concorrência, deixe que o próprio mercado e 
os clientes mostrem isso por meio de seus conceitos 
mercadológicos. Um profissional ético deve limitar-
-se a falar bem de sua empresa e de seus produtos.

3. Você fala a mesma língua da outra parte?
Ao visitar o comprador, você é do tipo que só usa 

termos técnicos? Saiba que isso poderá ser tradu-
zido por seu cliente com uma conduta arrogante, 
criando um distanciamento entre vocês ao invés 
de contribuir para criação de um relacionamento. 
Utilize um vocabulário simples, não simplório.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 
treinadas. Auxilia empresas e pessoas na maximização 

da performance em vendas e no atingimento de obje-
tivos e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez artigos 

acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 
acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 
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