
Checklist
COVID-19: As ações do Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria 

ACI Institute Brasil
Ouvir, Aprender, Compartilhar, Liderar

A empresa onde você atua está 
preparada para atravessar e 
emergir da crise?

Neste momento em que os negócios 
precisam ser reavaliados com frequência e as 
decisões exigem cada vez mais agilidade, é 
preciso redobrar a atenção para que nenhum 
ponto crítico relacionado à gestão da crise 
passe despercebido. Recentemente, o 
ACI Institute Brasil - iniciativa da KPMG no 
Brasil - publicou o documento “Especial 
Covid19 - Atravessando a pandemia”, que foi 
elaborado para conselheiros de administração, 
conselheiros fiscais e para membros de 
comitês de auditoria. Baseado nesse material, 
preparamos um guia que abrange aspectos 
estratégicos e operacionais, considerados 
essenciais neste momento desafiador para os 
negócios. 

Ao refletir sobre as questões 
propostas, considere:

Assunto endereçado

Parcialmente endereçado

Não foi endereçado 



1. Segurança e bem-estar dos funcionários

1.1
As políticas em vigor para proteger e apoiar os empregados estão sendo reavaliadas e 
atualizadas com a devida frequência?

1.2 Essas políticas estão em linha com as orientações das autoridades de saúde?

1.3
Pensando na retomada das atividades, foi estabelecido um plano para minimizar a 
transmissão da Covid-19 no ambiente de trabalho?

1.4 Diretrizes para locais mais suscetíveis à transmissão do vírus foram levados em conta?

1.5
As políticas divulgadas para funcionários, clientes e demais stakeholders são 
consistentes?

1.6 Há um canal para que funcionários esclareçam dúvidas?

1.7
Foram disponibilizados recursos para reduzir o estresse deste período? Por exemplo, 
atendimento psicológico, ações para profissionais com filhos pequenos etc.

1.8
Uma diretriz sobre a possibilidade de redução de jornada, demissões e segurança no 
trabalho foi estabelecida e alinhada com todos os líderes?

1.9
O CEO está em contato constante com os funcionários - calls e webcasts - para atualizá-
los sobre os desdobramentos, encaminhamentos e implicações da crise?

2. Comunicação com os demais stakeholders

2.1
Foram estabelecidos novos protocolos para que clientes, fornecedores e demais 
stakeholders continuem a ser atendidos adequadamente?

2.2 A companhia avaliou como a comunidade onde está inserida é impactada pela crise?

2.3 A empresa está apoiando seus stakeholders durante este período?

2.4
A organização adotou uma comunicação proativa com seus consumidores e o mercado 
em geral sobre como está respondendo à crise?

2.5
A empresa demonstra ativamente seu propósito corporativo e participa das ações de 
resposta à crise, inclusive nos aspectos sociais?

Assunto 
endereçado

Parcialmente 
endereçado

Não foi 
endereçado

Assunto 
endereçado

Parcialmente 
endereçado

Não foi 
endereçado
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3. Risco financeiro

4. Matriz de risco

3.1
A companhia desenhou um plano para atravessar a pandemia, assim como enfrentar 
uma recessão econômica? 

3.2
O plano estratégico foi revisado e endereça adequadamente os riscos emergentes do 
negócio e como a empresa está protegendo seus principais ativos?

3.3
Foram avaliados efeitos secundários, capazes de afetar a indústria na qual a empresa 
atua, canais de distribuição, vendas e cadeias de fornecimento? 

3.4
Negócios relevantes para a organização, que podem passar a ser considerados pouco 
essenciais e, portanto, encerrados, foram mapeados?

3.5 O modelo de negócio foi reavaliado?

3.6
O impacto nas operações foi mensurado e as projeções de fluxo de caixa foram 
reavaliadas, levando em conta, por exemplo, interrupções na cadeia de suprimentos e 
restrições governamentais?

3.7
A administração projetou cenários distintos, considerando as possibilidades e os riscos 
impostos por tais situações (realizou stress test)?

3.8
As decisões estratégicas equilibram ação e flexibilidade para que esses cenários possam 
ser ajustados com frequência? 

4.1
Foram desenvolvidos planos para aumentar dívida/capital próprio no curto e médio 
prazos?  

4.2 Foi avaliada a dependência da companhia em relação a financiamentos de curto prazo?

4.3
A empresa dispõe de linhas de crédito suficientes e não utilizadas para atender 
necessidades de curto prazo? 

4.4 As linhas de crédito avaliadas/a serem utilizadas estão efetivamente disponíveis? 

4.5 A companhia avaliou se corre risco de inadimplência? 

4.6
Foi avaliada a maneira como a crise impacta os custos das commodities e as estratégias 
de compra e, consequentemente, a habilidade de se obter cobertura contra as 
flutuações?

4.7 Foi considerada a exposição a terceiros, que podem enfrentar dificuldades financeiras?

4.8 O grau de risco do contas a receber foi verificado?

4.9 A companhia mapeou as reestruturações que foram definidas/estão em progresso?

4.10 Mapeou gastos ou investimentos que devem ser ou já foram postergados?

Assunto 
endereçado

Parcialmente 
endereçado

Não foi 
endereçado

Assunto 
endereçado

Parcialmente 
endereçado

Não foi 
endereçado
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7. Supply chain

6. Continuidade do negócio (going concern)

5. Investimentos

7.1 Foram tomadas medidas para manter estável a cadeia de suprimentos da companhia?

7.2 Foi desenvolvido um plano para o caso de haver escassez de matérias-primas ou suprimentos?

7.3 Foram identificados fornecedores alternativos para utilização no curto prazo?

7.4
Houve algum monitoramento ou apoio efetivo dos fornecedores mais relevantes, no intuito de 
auxiliá-los a atravessar a crise e continuarem viáveis?

7.5 A situação e a duração dos estoques da companhia foram monitoradas?

7.6
Foi constituído um estoque de segurança para mitigar o risco de falta de produtos ou 
materiais?

6.1 Foi realizada uma avaliação do risco de continuidade dos negócios (going concern)?  

6.2
Foi avaliada a necessidade de medidas corretivas para manter a continuidade normal dos 
negócios?

6.3
Há protocolo de ação estabelecido caso algum executivo, que ocupe uma posição chave, 
fique impossibilitado de trabalhar?

6.4
Foi avaliada a necessidade de modificar funções e responsabilidades, metas de 
performance e/ou a estrutura organizacional?

6.5 As implicações do trabalho remoto são reavaliadas com frequência? 

6.6 Demissões, reduções de jornada ou férias coletivas foram consideradas e analisadas?

6.7
O impacto do distanciamento social nas atividades e no dia a dia dos funcionários é 
avaliado frequentemente?

6.8
A ocorrência de quedas significativas na produção, na qualidade ou na entrega pela 
impossibilidade/dificuldade dos funcionários acessarem os locais de trabalho são 
monitoradas de maneira contínua?

6.9
No caso de dúvida significativa sobre a continuidade das atividades da companhia, há 
uma divulgação adequada sobre tal incerteza?

5.1
Houve revisão do portfólio de investimentos em dívidas, ações e outros ativos 
financeiros para identificar quedas no valor ou impairments que deveriam ser 
registrados, analisados e/ou divulgados nas demonstrações financeiras? 

5.2

Foram identificados eventos que podem justificar avaliações de impairment de ágio e/
ou de outros intangíveis? Em caso afirmativo, os valores justos determinados pela 
administração/especialistas em valuation são realistas à luz das atuais condições do 
mercado?

5.3
Foi levado em conta o impacto das alterações no setor financeiro na avaliação dos ativos 
nos planos de pensão/previdência e requisitos de financiamento?

Assunto 
endereçado

Parcialmente 
endereçado

Não foi 
endereçado

Assunto 
endereçado

Parcialmente 
endereçado

Não foi 
endereçado

Assunto 
endereçado

Parcialmente 
endereçado

Não foi 
endereçado

4



8. Tecnologia

9. Demonstrações financeiras

8.1
A capacidade tecnológica da companhia está atendendo às necessidades do trabalho 
remoto?

8.2
Os funcionários estão dispondo dos meios necessários para continuar produzindo 
remotamente?

8.3
Existe um canal de ajuda especificamente voltado à solução de problemas de 
tecnologia? Ele suporta a demanda deste período?

8.4 Foram estabelecidos protocolos de acesso para períodos de pico?

8.5
As atividades remotas estão sendo realizadas de maneira segura, considerando a 
possibilidade de ataques cibernéticos ou acesso indevido à rede?

8.6 Foi avaliada a necessidade de investimentos no setor de TI - imediatos ou a longo prazo?

8.7
Houve comunicações e treinamento para os funcionários referente à possibilidade de 
hackers se aproveitarem deste momento via phishing, por exemplo?

8.8
A escassez ou a dificuldade para acessar alguns itens, como notebooks ou placas 4G, foi 
considerada?

8.9
Foi avaliada a compatibilidade e a segurança das ferramentas usadas pela companhia, 
tendo em vista a comunicação com clientes? 

9.1
As implicações do coronavírus estão sendo levadas em conta nas demonstrações 
financeiras e no ITR?

9.2
As informações divulgadas sobre incertezas e estimativas utilizadas, linhas de crédito e 
outras formas de financiamento existentes são adequadas e suficientes?

9.3
Os gestores avaliaram a necessidade de divulgações adicionais, considerando os efeitos 
da pandemia no negócio?

9.4
O Conselho e o Comitê de Auditoria estão atentos às novas regras e regulações sobre 
extensão de prazos ou mudanças estabelecidas pelo Governo e órgãos reguladores?

9.5
Os efeitos da Covid-19 estão sendo levados em conta na elaboração do Formulário de 
Referência?

9.6
O Conselho e o Comitê de Auditoria estão revisando as informações suplementares que 
precisarão ser divulgadas nas demonstrações financeiras e nos press releases?

Assunto 
endereçado

Parcialmente 
endereçado

Não foi 
endereçado

Assunto 
endereçado

Parcialmente 
endereçado

Não foi 
endereçado
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10. Divulgação das informações

11. Funcionamento do Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal e do Comitê de Auditoria

10.1 O escopo da crise foi determinado?

10.2
O Conselho, o Comitê de Auditoria e os gestores concordam sobre a forma como a 
empresa tem lidado com a crise?

10.3
Está claro quem são os pontos focais de resposta - comunicação interna e externa, 
recursos humanos e operações, implicações financeiras e relacionamento com 
acionistas e demais stakeholders?

10.4
Foi estabelecido um benchmark e há checagem de progresso, enquanto o 
gerenciamento da crise e os esforços de mitigação se desenrolam?

10.5
O Conselho averigua os comunicados aos funcionários, bem como os externos, enviados 
para consumidores e mercado?

10.6
Os gestores deliberaram sobre o modelo de AGO a ser realizado (híbrido, presencial ou 
virtual) e suas implicações, incluindo infraestrutura tecnológica e legal?

11.1
O Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria desenvolveram 
um plano de contingência e continuam a se reunir virtualmente? Avaliaram o impacto na 
sua agenda anual e nas suas atividades regimentais?

11.2
O presidente do Conselho e o coordenador do Comitê de Auditoria asseguram uma 
comunicação efetiva entre os órgãos e a gestão?

11.3
Os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e os 
executivos estão tomando as devidas precauções para limitar sua própria exposição ao 
coronavírus?

11.4
O cronograma atual e o processo de comunicação virtual permitem que o Conselho de 
Administração, o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria, a área contábil e financeira e os 
auditores independentes realizem seus trabalhos satisfatoriamente?

Assunto 
endereçado

Parcialmente 
endereçado

Não foi 
endereçado

Assunto 
endereçado

Parcialmente 
endereçado

Não foi 
endereçado
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Fale com o nosso time
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acibrasil@kpmg.com.br
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