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RESUMO 

MONTEIRO, C. ; MATTOS, T. V. S. de. Modelo para Reestruturar o Controle 
lnterno Financeiro em Empresa de Pequeno Porte com Atividade de Presta~ao 
de Servi~os na Area de Saude. A necessidade constante de urn excelente 
desempenho empresarial leva a busca da qualidade e confiabilidade das 
informa96es para auxilio na tomada de decisao. Neste contexto o controle interno 
possui urn papel importante na organizayao, pois fornece seguran9a aos gestores 
quanta aos processos realizados. Nas empresas de pequeno porte a dificuldade 
para aplicar esses controles interno sao maiores, tanto por normalmente manter urn 
quadro escasso de funcionarios, impedindo a segrega9ao de fun96es, como por ser 
administrada entre familiares, na maioria das vezes sem a qualifica9ao necessaria. 
Como o setor financeiro esta ligado diretamente com as movimenta96es financeiras 
da empresa, a vulnerabilidade a fraude conseqOentemente e maior, fazendo-se 
necessaria que o controle interno tambem seja mais preciso, detalhado, com eficacia 
e eficiencia. Diante disto, o objetivo deste trabalho constitui identificar os fatores que 
determinam ou contribuem para a realiza9ao do controle interno financeiro nas 
empresas de pequeno porte, sendo utilizado para isso urn estudo de caso efetuado 
por metoda qualitative no setor financeiro de uma Cooperativa Medica, localizada no 
municipio de ltapeva, estado de Sao Paulo. Os dados foram coletados por meio de 
entrevistas abertas, analise documental e entendimento relativo a estrutura do 
controle interno da empresa. A conclusao aponta para a existencia de fragilidades 
nos sistema de controle financeiro, entretanto, a necessidade de melhoria foi 
compreendida pelos gestores que se comprometeram em estudar as propostas. 

Palavras-chave: Controle lnterno Financeiro, Empresas de Pequeno Porte. 
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ABSTRACT 

MONTEIRO, C. ; MATTOS, T. V. S. of. Model for Restructuring the Internal 
Financial Control on Small Businesses Activity in Service Delivery in 
Health.The continuing need for an excellent business performance leads to the 
pursuit of quality and reliability of the information to aid in decision making. In this 
context the internal control has an important role in the organization because it 
provides security to administrators regarding the procedures performed. In small 
businesses the difficulty to implement these internal controls are larger, usually either 
by maintaining a framework of scarce staff, preventing segregation of duties, how to 
be administered between relatives, most often without the necessary qualification. As 
the financial sector is directly linked with the financial transactions of the company's 
vulnerability to fraud is therefore higher, making it necessary that the internal control 
is also more accurate, comprehensive, effectively and efficiently. Hence, the 
objective of this study is to identify the factors that contribute to the achievement of 
internal financial control in small businesses, being used for this one case study done 
by qualitative method in the financial sector of a Cooperative Medical, located in 
ltapeva municipality, state of Sao Paulo. Data were collected through open 
interviews, document analysis and understanding on the structure of the company's 
internal control. The finding points to the existence of weaknesses in financial control 
system, however, the need for improvement was perceived by managers who have 
undertaken to study the proposals. 

Keywords: internal financial control, internal control in small businesses. 
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1. INTRODUCAO 

E evidente que nas atividades economicas a exposi9ao ao risco de falencia e 

constante, entretanto, torna-se imprescindlvel a busca pela qualidade e confiabilidade 

das informa96es para a tomada de decisao. Neste sentido, os controles internos 

possuem urn papel importante na organiza9ao, pois sua finalidade e fornecer seguran9a 

quanto aos processos desenvolvidos e tambem garantir o cumprimento dos objetivos 

da institui9ao. 

Segundo Godoy (1998, p.51), "0 controle interno compreende o plano de 

organiza9ao e todos os metodos e medidas coordenadas, aplicados em uma empresa, 

a fim de proteger seus bens, conferir a exatidao e a fidelidade de seus dados contabeis, 

promover a eficiencia operacional e estimular a obediencia as normas administrativas 

estabelecidas." 

Como o setor financeiro esta ligado diretamente com as movimenta96es 

financeiras da empresa, a vulnerabilidade a fraude consequentemente e maior, 

fazendo-se necessario que os controles internos, tambem sejam mais precisos, 

detalhados, com eficacia e eficiencia. 

Obviamente se o sistema adotado pelo financeiro e falho, a reformula9ao desses 

controles internos e crucial para a sobrevivencia da empresa. Neste contexto e que 

surgem as seguintes indaga96es: qual modelo adotar? como identificar os desvios? 

como avaliar os controles? o que precisa ser controlado? 

As empresas de pequeno porte sao as que mais apresentam problemas de 

controle interno financeiro, tanto por normalmente manter urn quadro escasso de 

funcionarios, impedindo a segrega9ao de fun96es, como por ser administrada entre 

familiares, sem a qualifica9ao necessaria. 

Este trabalho tern como objetivo, reestruturar o sistema de controles internos 

financeiros (desenvolvido atraves de estudo de modelo), para as empresas de pequeno 

porte, com atividade de presta9ao de servi9os e na area de saude, da seguinte forma: 

explicitar os conceitos e procedimentos relativos aos controles internos, de forma 

generica e abrangente, de modo que seja urn conceito aplicavel; levantar a estrutura 
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formal do sistema de controle interne financeiro da empresa, a qual sera estudada sua 

reestruturac;ao; apresentar o modelo reestruturado do sistema de controle interne para 

aplicac;ao no departamento financeiro. 

2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

Esta fundamentac;ao te6rica aborda os seguintes pontos: origem e conceito do 

controle interne, tipos de controle, estrutura do sistema de controle interne e princfpios 

do controle interne. 

2.1. ORIGEM E CONCEITO DO CONTROLE INTERNO 

Desde a antiguidade, quando surgiu o conceito de propriedade, o homem sentiu 

a necessidade de controlar seu patrimonio, pasta isso, vislumbraram as primeiras ideias 

de controle interne. Ha indfcios de que em 6.000 a.C, o povo egfpcio ja realizava 

inventarios de seus bens m6veis e im6veis. 

Ao Iongo desses anos, os controles foram se aprimorando e com o 

desenvolvimento da tecnologia, facilitou ainda mais a aplicabilidade desses processes. 

No Brasil, a partir do seculo XVIII, os controles ganharam formas legais. A 

criac;ao da constituic;ao de 1824, passou a exigir dos 6rgaos publicos orc;amentos e 

balanc;os de receitas e despesas, ampliando ainda mais os horizontes do controle 

interne, tornando-se parte integrante do sistema de planejamento. 

Quanta ao setor privado, a convergencia das normas brasileiras de contabilidade 

aos padroes internacionais trouxe enfase ao exposto, a Lei 11.638 publicada em 

28/12/2007, obriga as sociedades de grande porte a auditoria independente e o CFC 

(Conselho Federal de Contabilidade), atraves da Resoluc;ao CFC n° 1.203/09, aprovou 

a "NBC TA 200", onde relata as objetivos gerais do auditor e nessa norma, deixa a 

cargo dos administradores das sociedades a responsabilidade pelo controle interne. 

Atualmente, as empresas de pequeno porte estao dispensadas da auditoria e da 

publicac;ao das demonstrac;oes financeiras, mas isso nao significa que o controle 
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interne seja desnecessario para esse tipo de organizac;ao, na realidade e a falta desses 

controles que leva a maioria dessas empresas a falencia. 

Muitos autores e instituic;oes estudam continuamente os controles internes e 

definem diversos conceitos. 

Para Almeida (1996, p.SO), "o controle interne representa em uma organizac;ao o 

conjunto de procedimentos, metodos ou retinas com os objetivos de proteger os ativos, 

produzir dados contabeis confiaveis e ajudar a administrac;ao na conduc;ao ordenada 

dos neg6cios da empresa". 

Segundo o Comite de Procedimentos de Auditoria do Institute Americana de 

Contadores Publicos Certificados - AICPA (apud ATTIE 1992, p.197), "0 controle 

interne compreende o plano de organizac;ao e conjunto coordenado dos metodos e 

medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimonio, verificar a exatidao e a 

fidedignidade de seus dados contabeis, promover a eficiencia operacional e encorajar a 

adesao a politica trac;ada pela administrac;ao." 

A "NBC TA 315", relata: 

Controle interne e o processo planejado, implementado e mantido pelos 
responsaveis da governanr;;a, administrar;;ao e outros funcionarios para fornecer 
seguranr;;a razoavel quanto a realizar;;ao dos objetivos da entidade no que se 
refere a confiabilidade dos relat6rios financeiros, efetividade e eficiencia das 
operar;;oes e conformidade com leis e regulamentos aplicaveis. 0 termo 
"controles" refere-se a quaisquer aspectos de um ou mais dos componentes do 
controle interne. (aprovada pela Resolur;;ao CFC N° 1212/09 de 27/11/2009) 

A principal referencia na area, o sistema "Commitie of Sponsoring Organization 

of Tradeway Commission" - COSO (Comite das Organizac;oes Patrocinadoras), que e o 

mais recomendado para as companhias em fase de implantac;ao da lei "Sarbanes

Oxley", imposta pelos Estados Unidos em 2002, sendo esta obrigat6ria para as 

companhias norte-americanas e ainda para todas as empresas estrangeiras que 

negociam suas ac;oes na bolsa de valores dos EUA. Define controle interne como, 

"processo, efetuado pela diretoria de uma entidade de administrac;ao, gestae e outro 

pessoal. Este processo foi concebido para proporcionar uma seguranc;a razoavel 

quanta a realizac;ao dos objetivos de eficacia e eficiencia das operac;oes, a 
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confiabilidade da informac;ao financeira e o cumprimento das leis e regulamentos 

aplicaveis". 

0 Institute de Auditores lnternos do Brasil, registra: 

( ... ) controles internes devem ser entendidos como qualquer ac;ao tomada pela 
administrac;ao (assim compreendida tanto a Alta Administrac;ao como os nfveis 
gerenciais apropriados) para aumentar a probabilidade de que os objetivos e 
metas estabelecidas sejam atingidos. A Alta Administrac;ao e a geremcia 
planejam, organizam, dirigem e controlam o desempenho de maneira a 
possibilitar uma razoavel certeza de realizac;ao. (AUDIBRA, 1992, p.48) 

Diante do exposto, numa visao geral no tocante ao conceito do controle interno, 

as definic;oes dos autores e instituic;oes nao se distinguem. 

Com o intuito de facilitar a gestao da organizac;ao, algumas instituic;oes preferem 

desmembrar o controle interno em grupos, sendo os mais conhecidos como controles 

administrativos, contabeis e gerenciais. Considerando que cada departamento tern a 

sua particularidade e que urn unico setor e diferente para cada tipo de empresa, esse 

desmembramento torna-se ilimitado, mas importante quanta a existencia, mesmo que 

em poucos grupos. 

2.1.1. Controle lnterno Administrative 

Desde 1939, o AICPA (Auditoria do Institute Americana de Contadores Publicos 

Certificados), codificou 54 exposic;oes de normas de auditoria, denominadas 

originariamente de Statements on Auditing Procedure. Entre elas esta a SAS - 29, que 

definiu uma segregac;ao entre controles contabeis e administrativos, pronunciando: 

0 controle interne, no sentido ample, compreende controles que se podem 
caracterizar como contabeis ou como administrativos, como segue: 
a) controles contabeis compreendem o plano de organizac;ao e todos os 
metodos e procedimentos referentes e diretamente relacionados com a 
salvaguarda do ativo e a fidedignidade dos registros financeiros. Geralmente, 
compreendem controles tais como: os sistemas de autorizac;ao e aprova<;ao, 
separac;ao entre tarefas relativas a manutenc;ao de registros, elabora<;ao de 
relat6rios e aquelas que dizem respeito a operac;ao ou custodia do ativo, 
controles ffsicos sobre o ativo e auditoria interna; 
b) controles administrativos sao os que compreendem o plano de organizac;ao e 
todos OS metodos e procedimentos referentes principalmente a eficiemcia 
operacional e obediencia as diretrizes administrativas, e que normalmente se 
relacionam apenas indiretamente com os registros contabeis e financeiros. Em 
geral, incluem controles como analises estatfsticas, estudos de tempo e 
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movimento, relat6rios de desempenho, programas de treinamento de 
empregados, e controles de qualidade. (apud MORAES, 2003, p.22) 

0 mesmo SAS - 29, relata ainda que, "Controle administrative compreende, mas 

nao se limita ao plano de organizac;ao e aos procedimentos e registros ligados aos 

processes de decisao que levam a autorizac;ao das transac;oes pela administrac;ao. Esta 

autorizac;ao e func;ao da administrac;ao, diretamente associada com sua 

responsabilidade para atingir os objetivos da organizac;ao e e o ponto de partida para 

estabelecimento do controle contabil das transac;oes". 

2.1.2. Controle Interne Contabil 

Como ja mencionado anteriormente, os controles internes contabeis tern maior 

foco quanto a fidedignidade dos registros financeiros, mas o SAS - 29, detalha ainda 

mais esses conceitos: 

28 - 0 controle contabil compreende o plano de organizac;ao e os 
procedimentos e registros envolvidos na protec;ao dos ativos e na confiabilidade 
dos registros financeiros, os quais destinam-se a fornecer uma seguranc;a 
razoavel de que: 
a). as transac;Qes sao executadas de acordo com a autorizac;ao geral ou 
especffica da administrac;ao; 
b). as transac;oes sao registradas conforme for necessario: 
1 - para permitir a preparac;ao de demonstrac;oes financeiras de conformidade 
com princfpios contabeis geralmente aceitos ou qualquer outro criterio aplicavel 
a essas demonstrac;oes, e 
2 - para manter a contabilizac;ao dos ativos; 
c). acesso aos ativos s6 e permitido de acordo com a autorizac;ao da 
administrac;ao; 
d). a contabilizac;ao dos ativos e comparada com os ativos existentes a 
intervalos razoaveis, tomando-se as providencias necessarias com respeito a 
quaisquer diferenc;as. (apud MORAES, 2003, p.22) 

A norma expoe com clareza as diferenc;as dos controles contabeis com os 

administrativos, mas nao distingue os controles gerenciais. 
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2.1.3. Controle lnterno Gerencial 

Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 300), define: "Sistema de controle 

gerencial e uma integrac;ao 16gica das tecnicas para reunir e usar as informac;oes a fim 

de tomar decisoes de planejamento e controle, motivar o comportamento de 

empregados e avaliar o desempenho". 

Para Anthony e Govindarajan (2002, p. 27-46), controles internos gerenciais sao: 

"procedimentos preestabelecidos para executar uma ou varios tipos de atividades de 

planejamento e controle que ocorrem numa organizac;ao". 

2.2. TIPOS DE CONTROLE 

0 controle esta presente em todas as organizac;oes, em diversos tipos e setores, 

mesmo que na maioria delas sem nenhuma formalizac;ao. 

Para exemplificar melhor, o registro de ponto identificando o horario de entrada e 

safda de funcionarios, a solicitac;ao de senha ao acessar o sistema da empresa, ou ate 

mesmo a simples conferencia do extrato bancario com o canhoto do talao de cheque e 

uma forma de resguardar o patrimonio, ou seja, um controle, que pode existir tanto para 

as pessoas ffsicas como para as pessoas jurldicas. 

0 controle interno pode ser de natureza preventiva ou detective. 

- Controle interno preventive - ocorre antes do processo ou implantac;ao e tern 

como finalidade evitar desperdlcios e irregularidades, 

- Controle interno detective - e utilizado durante o processo ou implantac;ao e 

serve para detectar erros, 

- Controle interno corretivo - desenvolvido ap6s o processo ou implantac;ao e 

serve para corrigir os erros ja existentes. 

Os meios utilizados para realizac;ao do controle sao os mais variados, como 

sistemas eletronicos de dados, papeis, cartoes, crachas, etc. 

Gada tipo de controle tern sua particularidade, o estrategico por exemplo, atraves 

de simulac;oes, serve para orientar e facilitar as tomadas de decisoes, prevendo os 

impactos futuros com as mudanc;as pretendidas pela administrac;ao. Ja os controles 
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operacionais, de informac;oes financeiras e nao financeiras, como produtividade, 

qualidade e inovac;oes tecnol6gicas, servem para demonstrar as vantagens 

competitivas da empresa. 

0 termo controle e dividido em dois grupos, sendo controles interne e controles 

externo. Como o proprio nome ja diz, o interne refere-se aos processes realizados 

internamente pela empresa, ja o externo, os procedimentos desenvolvidos referente ao 

ambiente externo da empresa. 

2.2.1. Interne 

0 controle interne e a principal base para a administrac;ao medir o alcance das 

metas e objetivos determinados pela empresa, pois proporciona a garantia de que os 

processes desenvolvidos estao em regularidade com as diretrizes estabelecidas. 

De acordo com Fayol (1981, p.139), os controles internes tern por objetivo 

"assinalar as faltas e os erros a fim de que se possa repara-los e evitar sua repetic;ao". 

0 autor afirma ainda que o controle e aplicavel a tudo: as coisas, as pessoas, aos atos, 

ou seja: 

1) Do ponto de vista administrative: e necessario assegurar-se de que o 

programa existe, e aplicado e esta em dia, e de que o organismo social esta complete, 

o comando exercido segundo os principios adotados, as conferencias de coordenac;ao 

se realiza; 

2) Do ponto de vista comercial: e precise assegurar-se de que os materiais que 

entraram e sairam sao exatamente considerados no que toea a quantidade, a qualidade 

e ao prec;o, se os inventarios estao corretos, os contratos sao perfeitamente cumpridos; 

3) Do ponto de vista tecnico: e precise observar a marcha das operac;oes, seus 

resultados, suas desigualdades, o funcionamento do pessoal; 

4) Do ponto de vista financeiro: o controle se estende aos livros, ao caixa, aos 

recursos e as necessidades, ao emprego de fundos; 

5) Do ponto de vista de seguranc;a: e necessario assegurar-se de que os meios 

adotados para proteger os bens e as pessoas estao em born estado de funcionamento; 
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6) Do ponte de vista contabil: e precise verificar se os documentos necessaries 

chegam rapidamente e se eles proporcionam visao clara da situac;ao da empresa. 

Em outras palavras, pode se afirmar que o centrale interne monitora os 

procedimentos desenvolvidos de acordo com a estrutura organizacional da empresa, 

fornecendo indicadores e dados que possibilitam a avaliac;ao do desempenho de suas 

atividades. 

Oliveira, (2005, p.13), deixa clara que o centrale interne no departamento 

financeiro da empresa e a coluna mestra para a gestae financeira, e destaca ainda que 

"nao adianta a empresa ter uma serie de dados, se os registros existentes nao forem 

confiaveis e se os procedimentos adotados nao estiverem organizados para fornecer 

informac;oes em tempo habil" 0 mesmo autor (2005, p.11 ), relata que "A manutenc;ao de 

uma liquidez confortavel e seus resultados satisfat6rios sao frutos de uma serie de 

decisoes e atitudes tomadas diariamente", e que "algumas decisoes e atitudes podem 

afetar, de maneira positiva ou negativa, a liquidez e os resultados operacionais da 

empresa." 

Considera-se lmpactos positives as decisoes referentes a: 

1) Reduc;:ao dos prazos de recebimentos de vend as, mediante: 
- aumento das vendas a vista. 
- ac;:oes efetivas de cobranc;:a e melhoria no crediario para reduzir os valores em 
atrasos com as vendas a prazo. 
2) Aumento de prazos para pagamentos aos fornecedores. 
3) Entrada de novas recursos no caixa, mediante: 
- integralizac;:ao de capital dos s6cios. 
- vendas a vista de equipamentos ciciosos. 
4) Aumento dos Iueras (OLIVEIRA, 2005, p.11). 

Ja os impactos negatives referem-se a: 

1) Aumento dos prazos de vendas, com financiamentos da propria empresa. 
2) Aumento da inadimplencia (clientes em atraso). 
3) Aumento das compras a vista. 
4) Retiradas de recursos para aplicac;:oes em outras atividades. 
5) Excesso de retiradas pelos s6cios. 
6) Reduc;:ao dos Iueras mensais (OLIVEIRA, 2005, p.12). 

Considerando que a maioria das empresas de pequeno porte nao tern centrale 

interne formalizado, fica oportuno destacar os itens essenciais de centrale para o 
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departamento financeira da empresa, conforme Oliveira, (2005, p.13): "controles de 

caixa e de bancos, controles de contas a receber e contas a pagar". 

Vale ressaltar, que outros itens como controles de despesas e de estoques, 

tambem sao essenciais para a sobrevivencia da empresa, mas que nao serao tratados 

nesse trabalho, pois o foco e o departamento financeiro. 

Para Oliveira (2005, p.14), o "Controle Diario de Caixa" tern por finalidade 

registrar todas as entradas e safdas de dinheiro e ainda apurar o saldo existente no 

caixa. 0 principal objetivo desse controle e verificar se nao existem erros de registros 

ou desvios de recursos. 

A conferencia dos lanc;amentos do caixa deve ser realizada diariamente e as 

diferenc;as existentes tern que ser apuradas no mesmo dia. Se a diferenc;a encontrada 

se referir a erro de registro, corrige-se o lanc;amento, mas se a diferenc;a derivar-se de 

desvios de recursos, cabe destacar aos dirigentes da companhia tomar as medidas 

cabfveis. 

0 controle de caixa fornece informac;oes para: 

- Controlar os valores depositados em bancos; 

- Realizar pagamentos em dinheiro, evitando com isso despesas bancarias; 

- Controlar e analisar as despesas pagas; 

- Fornecer dados para a elaborac;ao do fluxo de caixa. 

0 modele a seguir cumpre as necessidades basicas para o diario de caixa; 

Empresa: Exemplo ltda Exemplo 1 

CONTROLE DIARIO DE CAIXA Mes/Ano: Fev/20XX 

DIA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SAL DO 

01. Saldo Anterior 600,00 

01. Venda a Vista - Nota: 500 1.000,00 1.600,00 

01. Pagamento de Servico - recibo n° 1 0 1.100,00 500,00 

SAL DO A TRANSPORT AR 500,00 
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Quanta ao "Centrale de Movimento Bancario", Oliveira (2005, p.17) relata que a 

sua finalidade e registrar diariamente todas as movimentac;oes bancarias como: 

depositos e creditos realizados na conta da empresa, pagamentos realizados par meios 

bancarios, tarifas bancarias, juros cobrados au recebidos e outros. 0 relat6rio tambem 

possibilita o centrale de saldos existentes. 

0 centrale bancario e utilizado de duas maneiras: uma consiste em confrontar as 

registros da empresa com as gerados pel a banco, a outra maneira, refere-se aos saldos 

existentes, se sao suficientes para pagar as compromissos do dia. 

Empresa: Exemplo Ltda I Exemplo 2 

CONTROLE DE MOVIMENTO BANCARIO 

Numero da Conta: 12345-6 BANCO: ABC AGENCIA: 321-0 

DATA HISTORICO CREDITO DEBITO SAL DO 

01.02 Saldo Anterior 2.000,00 

01.02 Recebimento- Boletos: 100/101 500,00 2.500,00 

01.02 Deposito em Cheque 3210 1.100,00 3.600,00 

01.02 Pgto. Fornecedores - Cheque 1234 2.100,00 1.500,00 

01.02 Debito em conta: parcela emprestimo 900,00 600,00 

SAL DO A TRANSPORT AR 600,00 

Ja no que diz respeito ao "Centrale Diario de Venda", para Oliveira (2005, p.18) a 

principal finalidade e acompanhar as vendas ocorridas diariamente e o total das vendas 

acumuladas mensalmente, permitindo ao gestor tamar providencias para alcanc;ar as 

metas. 

0 relat6rio pede ainda ser organizado para fornecer as seguintes informac;oes: 

- Controlar o total das vendas diarias e os respectivos prazos de recebimentos: 
a vista, com 15, 30, 45, 60 dias, etc; 
- Totalizar as vendas mensais pelos prazos de recebimentos; 
- Fornecer dados para conferencia de caixa (para certificar se os valores das 
vendas a vista foram registrados no caixa); 
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- Controlar os registros dos valores das vendas a prazo no controle de contas a 
receber; 
-Dar informa9oes para compras e fluxo de caixa. (OLIVEIRA, 2005, p.18) 

Empresa: Exemplo Ltda I Exemplo 3 

CONTROLE DIARIO DE VENDA Mes/Ano: Fev/20XX 

DIA a vista 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 90 dias TOTAL 

01. - - - - - - -

02. 900,00 300,00 600,00 1.800,00 

03. 300,00 600,00 1.500,00 2.400,00 

04. - 1300,00 - 1.300,00 

········· ............. 

28. . ............. 

Soma 1.200,00 2.200,00 2.100,00 5.500,00 

Para garantir a gestao nos recebiveis, conforme o mesmo autor Oliveira (2005, 

p.20), os controles precisam fornecer varios tipos de informac;oes dos clientes, como: 

total dos valores a receber; estimativa dos valores que entrarao no caixa da empresa, 

por periodo de vencimento; montante das contas vencidas e os respectivos dias de 

atraso; clientes que nao realizam o pagamento em dia. 

Portanto, ao organizar o "Controle de Contas a Receber", a empresa precisa 

definir primeiramente quais sao as informac;oes uteis para as decisoes financeiras. 

Alem de organizar o controle dos valores a receber por data de vencimento, a 

empresa precisa manter urn controle individualizado de cada cliente cadastrado em 

ordem alfabetica. Essa organizac;ao fornece informac;oes importantes para as areas de 

credito, cobranc;a e vendas, pois permite uma comunicac;ao direta com o cliente, 

possibilitando o acompanhamento de seus pagamentos, limite de credito e freqOencia 

de compras. 
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0 modelo a seguir e classificado por vencimento e retrata a posic;ao geral das 

contas a receber, incluido todos os clientes. 

Empresa: Exemplo Ltda I Exemplo 4 

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER 

-Centrale par data de vencimento- I Mes/Ano: Fev/20XX 

C6DIGO- VALOR RECEBIMENTO 
DIA DESCRI<;AO 

CLIENTE (R$) DATA VALOR (R$) 

01. 25- XV Ltda. Boleto 1 00/1 01 500,00 01. 500,00 

01. 07 -ABC ME. Cheque 3210 1.100,00 01. 1.100,00 

01. 16- IJK S/A , Boleto 150/151 900,00 - -

01. 39- PQR Ltda Boleto 205/206 600,00 01. 600,00 

TOTAL A RECEBER NO DIA 3.100,00 2.200,00 

Ja o modelo analitico refere-se a um unico cliente, demonstrando os cantatas, 

limites, pagamentos e o montante consumido. 



Empresa: Exemplo Ltda I Exemplo 4-a 

CONTROLE ANAUTICO DE CLIENTES 

Dados Cadastrais do Cliente 

Cliente: ABC ME 

Rua. Nove de Julho, 123 

Cidade. ltapeva - SP 

Tel.: (15)3524-XXYY Gel.: 

VALOR DAS 
DATA 

COMPRAS 

10.12.09 1.600,00 

10.01.10 1.100,00 

TOTAL 2.700,00 

Cliente desde: 05/12/09 

Bairro: Centro Limite: 2.000,00 

CEP: 18400000 

E-mail: abc@emp.ficticia.com.br 

- Hist6rico -

DATA DATA VALOR 
OBSERVACOES 

VENC. PGTO. PAGO 

10.01.10 10.01.10 1.600,00 

0 cliente pagou com cheque n° 
01.02.10 01.02.10 1.100,00 

3210 

2.700,00 

23 

No tocante ao "Controle de Contas a Pagar", Oliveira (2005, p.23) destaca que "e 
importante estar sempre atento quanta ao montante do endividamento, perlodos de 

vencimento, disponibilidade de caixa, reprogramac;ao, parcelamento e prioridades de 

pagamento". 
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Empresa: Exemplo Ltda I Exemplo 5 

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR 

-Controle por data de vencimento- I Mes/Ano: Fev/20XX 

VALOR PAGAMENTO 
DIA FORNECEDOR DESCRI<;AO 

(R$) DATA VALOR (R$) 

09. Contabil xy Honorarios fev/201 0 500,00 09.10 500,00 

09. Grafica TV NF 9999 250,00 09.10 250,00 

09. ABC fornece NF 1010 600,00 09.10 600,00 

09. lmobiliaria Aluguel 02/2010 1.500,00 09.10 1.500,00 

TOTAL A PAGAR NO DIA 2.850,00 2.850,00 

E importante salientar que a seguranga dos controles internes esta diretamente 

relacionada com a segregagao de fungoes, portanto a estrutura deve prever a 

separagao de quem realiza as compras, aprova, faz o pagamento, etc. Se a 

organizagao adotar os referidos modelos e segregar as fungoes, obtera urn sistema 

basico de controle financeiro formalizado. 

2.2.2. Externo 

Todas as empresas sao vulneraveis ao ambiente externo, pais trata-se de uma 

maquina totalmente fora do controle de qualquer organizagao, produzindo mudangas 

continuas que afetam diretamente e indiretamente todos os tipos de sociedades. 

Para Maximiano (2006, p.232); "a analise do ambiente externo e urn dos pilares 

do planejamento estrategico. Quanta mais competitive, instavel e complexo o ambiente, 

maior a necessidade de analisa-lo". 

De acordo com Churchill e Peter (2000, p.26) "a analise do ambiente externo tern 

por objetivo identificar possiveis mudangas no contexte externo que possam causar 
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oportunidades e amea<;as a organiza<;ao com o intuito de manter as vantagens 

competitivas". 

As altera<;oes no ambiente externo podem representar oportunidades e 

amea<;as. A organiza<;ao que perceba que o ambiente externo esta mudando e que 

tenha agilidade para se adaptar a esta mudan<;a, aproveitara melhor as oportunidades e 

sofrera menos as consequencias das amea<;as. 

Segundo Reinaldo Oliveira da Silva: 

oportunidades existem na forma de mercados, recursos e outras condic;oes 
externas que a organizac;ao pode explorar para crescer e prosperar. As 
ameac;as, por outro lado, sao forc;as no ambiente que podem restringir a 
organizac;ao, prejudicando o crescimento ou eficacia, ou mesmo ameac;ar a 
sobrevivencia da organizac;ao (SILVA, 2001, p. 62). 

Para Westwood (1996,p.24) "a analise do ambiente externo deve abranger todos 

os mercados nos quais a empresa ira atuar pesquisando a situa<;ao atual do mercado, 

de seus concorrentes e possfveis clientes". 

Para Oliveira (2001, p.83) "amea<;as sao fatores externo nao controlaveis que 

pode criar condi<;oes desfavoraveis para empresa, e as oportunidades sao tambem 

variaveis extern as nao controlaveis que podem criar situa<;oes favoraveis a empresa". 

Para monitorar o ambiente no qual a empresa esta inserida, e precise identificar 

primeiramente quais sao as informa<;oes necessarias, levando em considera<;ao todos 

os fatores macro e micro ambientais que possam de alguma forma afetar o 

desempenho da sociedade. 

De acordo com Barbosa (1997, p.42) pode-se considerar informa<;oes macro 

ambientais as situa<;oes: 

1) Culturais: abrangem as caracterfsticas da popula<;ao e fatores que possam 

influenciar no seu comportamento, como por exemplo: 

- fndice de alfabetiza<;ao, 

- nfveis de escolaridade, 

- vefculos de comunica<;ao. 

2) Demograficas: sao informa<;oes a respeito dos aspectos da popula<;ao, tais 

como: 

- densidade populacional, 
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- fndice de natalidade e mortalidade, 

- composi~tao e distribui~tao da popula~tao. 

3) Ecol6gicas: sao informa~t6es referentes ao meio-ambiente como formas 

corretas de utiliza-lo, respeitando alguns criterios, sendo: 

-Indices de poluiyao sonora, atmosferica, hidrol6gica, visual, entre outros. 

4) Economicas: abrangem fatores relatives ao mercado de capitais, como par 

exemplo: 

- mercado de a~t6es, 

- taxas de infla~tao, 

- resultados da balan9a comercial, 

- or~tamentos do setor publico, 

- taxas de juros, 

- reservas cambiais, 

- distribui96es de renda. 

5) Legais: envolve a legisla~tao e regulamenta~tao nacional, estadual e municipal, 

como par exemplo: 

- legisla~tao tributaria, trabalhista e comercial. 

6) Polfticas: envolvem os desenvolvimentos politicos e seus respectivos 

resultados, tais como: 

- partidos politicos, 

- regime de governo, 

- sindicatos, 

- institui96es religiosas. 

7) Sociais: dizem respeito a sociedade, como; 

- estrutura e seguimento s6cio-economico, 

- condi96es de vida e caracterfsticas de consume, 

8) Tecnol6gicas: consistem em tendemcias relativas a: 

- desenvolvimento de novas produtos e processes, 

- inovay6es tecnol6gicas e seus ritmos de mudanya. 
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Ja o nfvel micro ambiental, para Barbosa (1997, p.42), ele e composto par 

fatores pelo qual a organiza<;ao possui algum tipo de relacionamento direto. As 

informa<;6es referentes a esse nfvel sao: 

1) Clientes: informa<;6es a respeito das empresas ou pessoas que adquirem 

produtos ou servi<;os da organiza<;ao, como par exemplo: 

- tendencias nos gostos e costumes, 

- necessidades, 

- n fvel de satisfa<;ao. 

2) Concorrentes: informa<;6es relativas as empresas concorrentes, como 

exemplos podem ser citados: 

- lan<;amentos de novas produtos ou servi<;os, 

- pre<;os praticados. 

3) Estrutura sindical: dizem respeito aos tipos de organiza<;ao, como par 

exemplo: 

- grau de participa<;ao, 

- caracterfsticas ideol6gicas. 

4) Fornecedores: Envolve informa<;6es de conduta, de qualidade e outras, como: 

- aquisi<;ao de insumos, 

-forma de relacionamento com seus produtores. 

5) Governo: informa<;6es sabre as estruturas de poder, como: 

- polftica monetaria, 

- polftica tributaria, 

- polftica de seguran<;a nacional. 

Vale ressaltar que a relevancia dos tipos de informa<;6es deve ser estabelecida 

de acordo com as caracterfsticas de cada organiza<;ao, tais como: tamanho, ambito de 

atua<;ao, grau de participa<;ao, perspectivas estrategicas, entre outras. 
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2.3. ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

De acordo com Vasconcellos e Hemsley (2002, p.3), "a estrutura das 

organiza<;ao pode ser definida como o resultado de processo atraves do qual a 

autoridade e distribufda, as atividades desde os nfveis mais baixos ate a Alta 

Administra<;ao sao especificadas e urn sistema de comunica<;ao e delineado permitindo 

que as pessoas realizem as atividades e exer<;am a autoridade que lhes compete para 

o atingimento dos objetivos organizacionais". 

Silva e Pinheiro (2004, p. 17) afirmam que "A estrutura organizacional determina 

a distribui<;ao das atividades e responsabilidades pela organiza<;ao ( ... ) dependendo dos 

valores assumidos par urn conjunto de caracterfsticas organizacionais e possfvel 

identificar urn tipo especifico de estrutura: funcional, divisional, hibrida, matricial ou 

orientada para processes". De acordo com Oliveira (2000, p.85), "Estrutura 

organizacional e o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades, comunica<;oes 

e decisoes das unidades organizacionais de uma empresa" 

Nao existe urn modele padrao de estrutura que se adapte as necessidades de 

qualquer empresa, pais cada empresa possui caracterfsticas especfficas e o sistema de 

centrale varia de acordo com a natureza do neg6cio, estrutura e tamanho da empresa, 

diversidade e complexidade das opera<;oes, metodos utilizados para processamento 

dos dados e requisites legais. Na realidade, existem apenas fatores essenciais para 

estruturar o centrale interne das empresas. 

0 sistema COSO ERM - Enterprise Risk Management (Gestae de Risco 

Empresarial), par exemplo, determina oito componentes necessaries para a estrutura 

do centrale interne, que sao: 

1. Ambiente lnterno - 0 ambiente interno compreende o tom de uma 
organiza9ao, e define a base de como o risco e visto e dirigido por uma 
entidade, incluindo a filosofia de gestao de risco, a integridade, os valores eticos 
eo ambiente em que se operam. 
2. Defini9ao de objetivos - Os objetivos devem existir antes que a gerencia 
possa identificar os eventos potenciais que afetam a sua realizayao. A gerencia 
de risco da empresa garante um processo para ajustar os objetivos e aqueles 
objetivos escolhidos ap6ia e alinha-se com a missao da entidade e sao 
consistentes com seu apatite de risco. 
3. ldentificayao de eventos - Eventos internos e externos que afetam a 
realizayao dos objetivos de uma entidade devem ser identificados, distinguindo 
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entre riscos e oportunidades. As oportunidades sao canalizadas de acordo com 
as estrategias ou objetivos definidos pela gerencia de processes. 
4. Avaliagao de Riscos - Os riscos sao analisados, considerando a 
probabilidade e o impacto, como base para determinar como eles devem ser 
gerenciados. Os riscos inerentes sao avaliados como base residual. 
5. Respostas aos Riscos - A gerencia seleciona respostas aos riscos - evitando, 
aceitando, reduzindo, ou compartilhando o risco - desenvolvendo urn conjunto 
de agoes para alinhar os riscos com a tolerfmcia do risco da entidade e o 
apetite do risco. 
6. Atividades de Controles - Polfticas e procedimentos sao estabelecidos e 
implementados para ajudar a assegurar a resposta aos riscos realizados 
efetivam ente. 
7. lnformagao e Comunicagao - informagao relevante e identificada, capturada, 
e comunicadas de forma que os prazos possibilite que as pessoas realizem 
suas responsabilidades. A comunicagao eficaz tambem ocorre em urn sentido 
mais amplo, fluindo para baixo, de lado, e em toda a entidade. 
8. Monitoramento- A totalidade da gerencia de riscos da empresa e monitorada 
e as modificagoes sao realizadas na medida do necessaria. 0 monitoramento e 
realizado em todas as atividades da gerencia, avaliagoes separadas, ou ambas. 
(COSO ERM, 2001) 

De acordo com esse modelo, para a realizagao dos objetivos estabelecidos na 

missao e visao da empresa, a gerencia de risco precisa definir: as estrategias 

(Estrategic); utilizar eficientemente e eficazmente seus recursos (Operations); 

reproduzir atraves de relat6rios as decis6es e resultados ( Reporting); e, respeitar as 

leis e regulamentos impastos pela gestae (Compliance). Para facilitar o entendimento, a 

Figura 1 apresenta os relacionamentos descritos. 

(Figura 1 -Enterprise Risk Management 

Fonte: Coso, setembro de 2004) em <http://www.coso.org /Publications/ ERM/COSO_ERM 

ExecutiveSummary.pdf >.) 
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Atraves desta estrutura integrada definida pelo COSO, torna-se possivel 

estabelecer um sistema de controle interne com estrutura adequada aos processes 

operacionais padrao de uma organizagao. 

Diferentemente do sistema COSO, o modele desenvolvido pelo "Canadian 

Institute of Chartered Accountants" (CICA) em 1997, definido como Control Committe 

(CoCo) (Criterios de Controles do Institute de Contadores do Canada) , refere-se que os 

valores comportamentais da companhia e a base principal para estruturar o controle 

interne e nao os procedimentos de controle, conforme definido pelo COSO. 

Para o CoCo, os aspectos considerados essenciais para a elaboragao de um 

sistema de controle interne sao: 

1) objetivo - para a organizagao alcangar seus objetivos, as politicas, 

procedimentos e praticas devem ser estabelecidas, divulgadas e respeitadas por toda a 

companhia; 

2) compromissos - os valores eticos devem ser estabelecidos, divulgados e 

praticados. 

3) potencialidade- os colaboradores devem possuir conhecimento, habilidades e 

ferramentas necessarias para alcangar os objetivos da organizagao; 

4) monitoragao e aprendizagem - os ambientes externos e internes devem ser 

monitorados para que seja possivel identificar a necessidade de reavaliar os objetivos 

ou controles da organizagao. 

Diante do exposto, para o sistema CoCo, as pessoas devem compreender sua 

finalidade perante os objetivos da organizagao, possuir capacidade para realizar suas 

fungoes, se comprometer com suas tarefas ao Iongo do tempo e monitorar sua 

performance diante do ambiente externo, para que possa melhorar continuamente seu 

desempenho. 

Conforme mencionado anteriormente, cada empresa deve estruturar seu sistema 

de controle interne, de acordo com a sua realidade e lndependentemente do modele a 

ser escolhido, a estrutura do sistema de controle interne deve ser desenhada de uma 

forma que: 

a) seja eficiente e eficaz para atender aos objetivos da diregao; 
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b) nao gere ineficiemcia ou burocracia, adaptando os recursos da estrutura ao 

sistema e nao o contrario; 

c) tenha urn saldo positive na relagao custo/beneficio. 

Dessa forma, existem sistemas que se utilizam de tecnicas avangadas de 

processamento eletronico de dados, enquanto outros processam tais dados 

manualmente, de acordo com o volume, oportunidade e necessidades da informagao a 

ser processada, e, ainda assim, dependendo da complexidade de determinado 

processo de transagao, sera possivel situar controles ou fungoes de processamento em 

todo o sistema, ou fixa-los numa (mica pessoa com hierarquia e autoridade suficientes. 

E importante ressaltar que a avaliagao dos controles deve ser realizada com 

freqOemcia, identificando os desvios com as alteragoes dos processes e reformulando 

os controles conforme necessaria. 

2.3.1. Controle Interne Descentralizado 

De acordo com Matos: 

A descentralizac;:ao como conseqOencia de desenvolvimento, todavia, nao se 
verifica pela simples multiplicac;:ao de estruturas departamentais, pois esse 
expediente s6 lograria manter o processo decis6rio dentro da empresa da 
mesma perspectiva geral de decisao centralizada. Nem tampouco o fato de 
haver varias filiais e diretorias em locais distantes significa a ocorrencia de 
descentralizac;:ao; normas rfgidas, limitadoras da autoridade, podem condicionar 
exageradamente a decisao a um poder central, a 'matriz'. 0 que se entendesse, 
no caso, por descentralizac;:ao nao seria mais que espraiar de problemas 
'trabalhados' por grupos diversos, sob a pressao do aumento do volume de 
cases, mas sem a necessaria autonomia da decisao, (mico fator capaz de 
tornar a administrac;:ao, como um todo, livre para exercer suas func;:oes 
fundamentais de planejar, organizar, dirigir, motivar e controlar. E atraves do 
racional exercfcio da delegac;:ao de autoridade que se consubstancia, na 
realidade, a descentralizac;:ao administrativa. [ ... ] Em suma, descentralizar - e, 
consequentemente, delegar autoridade - e o recurso que a administrac;:ao se 
vale tanto para garantir sua sobrevivencia, quanto para poder expandir sua 
ac;:ao, desenvolvendo o pessoal para os compromissos que o crescimento 
implica. (MATOS, 1967, p. 60-1) 

MINTZBERG (1995, p.1 02), define estrutura descentralizada: "na proporgao em 

que o poder fica disperse entre muitas pessoas". 
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A descentralizac;ao administrativa de uma empresa pode ser medida pelo nfvel 

de autonomia para a tomada de decisoes. Assim, quanto maior a autonomia dos nfveis 

baixos da hierarquia, mais descentralizada sera a organizac;ao e consequentemente, 

menor sera a concentrac;ao do poder decis6rio na alta administrac;ao da empresa, 

sendo, portanto, mais distribufdo por seus diversos nfveis hierarquicos. 

Normalmente, a descentralizac;ao ocorre nas seguintes situac;oes: 

1) a carga de trabalho da alta administrac;ao esta volumosa ou demasiadamente 

complexa, provocando morosidade no processo decis6rio; 

2) provocar maior enfase de seus produtos e servic;os em relac;ao ao mercado; 

3) encorajar o processo decis6rio de seus executives lotados na media e baixa 

administrac;ao; 

sao: 

4) proporcionar maiores participac;ao e motivac;ao. 

De acordo com Vasconcelos, as vantagens e desvantagens da descentralizac;ao 

Vantagens: 1.atendimento mais rapido; 2.atendimento mais adaptado as 
necessidades da unidade; 3. desenvolvimento de capacitac;:ao gerencial; e 4. 
efeitos positives sabre a motivac;:ao. 
Desvantagens: 1.capacidade ociosa dos recursos humanos e de equipamentos; 
2. dificuldades de padronizac;:ao; 3. maior dificuldade na coordenac;:ao de 
atividades interdisciplinares; 4. duplicac;:ao de atividades;e 5. efeitos negatives 
sabre a motivac;:ao. (VASCONCELOS,1979: p.103 e 106), 

2.3.2. Controle lnterno Centralizado 

A centralizac;ao e o oposto da descentralizac;ao, ou seja, e a maior disposic;ao do 

poder decis6rio na alta administrac;ao de uma empresa. 

De acordo com Montana e Charnov (2000, p.167) os conceitos estao ligados ao 

princfpio da delegac;ao de autoridade, definindo centralizac;ao como "( ... ) uma 

quantidade limitada de autoridade delegada em uma organizac;ao"; e descentralizada 

quando "( ... ) uma quantidade consideravel de autoridade e delegada aos nfveis mais 

baixos da organizac;ao." 

Mintzberg (1995, p.1 02) define estrutura centralizada: "quando todo o poder para 

a tomada de decisoes esta em urn s6 local da organizac;ao, no final da contas nas maos 

de uma pessoa". 
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A centralizayao ocorre normalmente nas seguintes situayoes: 

1) para manter maior nfvel de integrayao das atividades da empresa; 

2) para manter uniformidade de decisoes e ayoes; 

3) para melhor administrar as urgencias; 

4) quando o executivo nao quer uma segunda pessoa que lhe faya sombra; 

5) quando a estrutura organizacional nao possibilita a descentralizayao; e 

6) para aumentar o nfvel de controle das decisoes. 

As possfveis vantagens com a centralizayao organizacional, sao exatamente o 

oposto das provaveis desvantagens com a descentralizayao organizacional, 

mencionadas no t6pico anterior. Enquanto que as provaveis desvantagens com a 

centralizayao referem-se ao oposto das possfveis vantagens com a descentralizayao, 

ou seja, o que a centralizayao obtem de vantagem, a descentralizayao tern como 

desvantagem, e assim vice-versa. 

2.3.3. Controle lnterno lntegrado 

De acordo com Peleias (2000, p.2), "A empresa pode ser vista como urn sistema 

composto de varios subsistemas que interagem entre si para o atingimento de urn 

objetivo comum - Iuera e continuidade, o planejamento de recursos afeta e e afetado 

por outras atividades que precisam ser realizadas: o plano de vendas que afeta 

diretamente as contas a receber; o plano de aquisiyao de materiais e insumos, que 

afeta as contas a pagar etc". 

Numa analise sequencia! e possfvel identificar que as transayoes de compra e 

venda tern implicayoes de natureza fiscal, como impastos a recuperar e a pagar, e 

afetam ainda o fluxo de caixa da empresa. Para aliar estes relacionamentos sistemicos 

de uma forma rapida e segura, faz-se necessaria a implantayao de urn sistema de 

controle interno integrado, conhecidos como ERP (Enterprise Resources Planning), 

utilizando a tecnologias de informatica como seguranya. 

Padoveze (2000, p.59) conceitua os sistemas integrados como SIGE (Sistemas 

lntegrados de Gestao Empresarial), consistindo nos "Sistemas Gerenciais que tern 
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como objetivo fundamental a integra9ao, consolida9ao e aglutina9ao de todas as 

informa96es necessarias para a gestae do sistema da empresa". 

Urn controle totalmente integrado refere-se a urn sistema sem excesso de 

formularies, com procedimentos e fluxo de papeis 16gico e direto, com meios de 

processamento de dados adequados aos volumes e sem processamentos 

des necessaries. 

E possfvel identificar varies fatores que justificam a utiliza9ao de urn sistema 

integrado. Peleias, as principais vantagens e desvantagens sao: 

Vantagens: Reduc;ao do numero de sistemas utilizados, diminuindo os gastos 
com analise e programac;ao; Registro real time da maioria das transac;oes 
executadas pelo sistema integrado; Aplicac;ao da abordagem de ciclos de 
transac;oes ao inves de uma visao departamentalizada, permitindo uma visao 
integrada das operac;oes da empresa, a eliminac;ao de retrabalhos, reduc;ao de 
custos administrativos, e maior efici€mcia operacional na execuc;ao das fases e 
etapas componentes dos ciclos de transac;oes; Utilizac;ao de uma base unica de 
dados, uma linguagem unica de programac;ao e um ambiente cliente-servidor, 
permitindo reduzir de forma significativa os gastos com sistemas e 
processamento de dados. 
Desvantagens: Nao se ter o melhor sistema especialista por ciclo de transac;ao, 
fase ou etapa; Dependencia em relac;ao ao fabricante ou fornecedor, 
relativamente a atualizac;oes da versao utilizada pela empresa ou na "migrac;ao" 
para novas versoes; em determinadas circunstfmcias e preciso ter em mente 
que algumas especificidades relativas as operac;oes da empresa podem nao ser 
atendidas pela soluc;ao adotada (nestas situac;oes, e possfvel que se mantenha 
a soluc;ao anteriormente utilizada, ou se tenha que pesquisar e desenvolver 
uma soluc;ao que "rode" junto com a nova ferramenta de informatica); a soluc;ao 
adotada pode nao atender a 100% dos ciclos de transac;oes (de maneira geral 
os sistemas ERP sao desenvolvidos para atender as necessidades de gestao 
operacional, e abrangem as func;oes comuns a maioria das empresas). 
(PELEIAS, 2000, p.4 e 5) 

Vale destacar, que para haver confian9a nos dados e nas informa96es geradas 

pelo sistema, devem existir controles adequados sobre o software, no sentido de 

prote9ao a altera96es e de gerenciamento dos nfveis de acesso e senha. 

Peleias (2000, p.2-3) acrescenta, "Quando a administra9ao de uma empresa 

decide implementar urn sistema integrado, e precise considerar os benetrcios a serem 

obtidos a partir do memento em que a solu9ao estiver "rodando", os impactos sobre a 

cultura e o ambiente da empresa, o grau de dificuldade durante o perfodo de 

implementa9ao, e a rela9ao custo-benetrcio envolvida, pois, em muitas situa96es, o 
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valor investido pode atingir dezenas de milhoes de reais, e quais funcionalidades, 

atividades ou areas serao ou nao atendidas". 

2.4. PRINCfPIOS DO CONTROLE INTERNO 

A implantagao dos princfpios fundamentais do sistema de controle interno e de 

responsabilidade da administragao da entidade. E importante tambem monitorar se os 

princfpios estao sendo seguidos para que atinjam os objetivos determinados. 

Segundo Lopes de Sa (2002, p.1 07), para seguir os princfpios fundamentais do 

controle interno deve haver: 

"a) a existencia de urn plano de organizagao com a distribuigao de 

responsabilidades; 

b) polfticas de autorizagao e de registros das transagoes; 

c) zelo de elemento humano no desempenho das fungoes; e 

d) qualidade e responsabilidade do pessoal" 

De acordo com Peter e Machado, os princfpios do controles internos sao: 

Rela9ao custo/beneficio: consiste na minimizayao da probabilidade de 
falhas/desvios quanto ao atendimento dos objetivos e metas. Este conceito 
reconhece que o custo de um controle nao deve exceder aos beneficios que 
possa proporcionar; 
Qualificayao adequada, treinamento e rodfzio de funcionarios: a eficacia dos 
controles internos esta diretamente relacionada com a competencia e 
integridade do pessoal. Assim, e imprescindfvel que haja uma polftica de 
pessoal que contemple; 
Delegayao de poderes e determinayao de responsabilidades: visam assegurar 
maior rapidez e objetividade as decisoes, fazendo-se necessario um 
regimento/estatuto e organograma adequado, onde a definiyao de autoridade e 
conseqOentes responsabilidades sejam claras e satisfa9am plenamente as 
necessidades da organizayao; e manuais de rotinas/procedimentos claramente 
determinados, que considerem as funyoes de todos os setores do 
6rgao/entidade; 
Segregayao de fun96es: a estrutura de um controle interno deve prever a 
separayao entre as fun96es de autorizayao ou aprova9ao de opera96es e a 
execuyao, controle e contabilizayao das mesmas, de tal forma que nenhuma 
pessoa detenha competencias e atribuiyoes em desacordo com este princfpio; 
lnstru96es devidamente formalizadas: para atingir um grau de seguranya 
adequado e indispensavel que as a96es, procedimentos e instruyoes sejam 
disciplinados e formalizados atraves de instrumentos eficazes, ou seja, claros e 
objetivos e emitidos por autoridade competente; 
Controles sobre as transayoes: e imprescindfvel estabelecer o 
acompanhamento dos fatos contabeis financeiros e operacionais, objetivando 
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que sejam efetuados mediante atos legftimos, relacionados com a finalidade do 
6rgao/entidade e autorizados por quem de direito; 
Aderencia as diretrizes e normas legais: e necessaria a existencia, no 
6rgao/entidade, de sistemas estabelecidos para determinar e assegurar a 
observancia das diretrizes, pianos, normas, leis, regulamentos e procedimentos 
administrativos internes. (PETER; MACHADO, 2003, p.25) 

De acordo com o Conselho Regional de Contabilidade de Sao Paulo (1994, 

p.61 ), pode-se afirmar os seguintes itens como princfpios de controle interne: 

a) Delegagao de Autoridade e Responsabilidade - Todas as transagoes da 

empresa devem ser realizadas mediante autorizagao e orientagao da administragao, de 

forma que nenhum colaborador da organizagao obtenha, sob controle, a 

responsabilidade de todo o ciclo de uma transagao comercial. Se mais de uma pessoa 

ou departamento participar de cada transagao, o trabalho de um se - tornara a prova do 

outro. 

b) Elaboragao de Normas e Procedimentos - E. importante que a instituigao 

organize e distribua a seus colaboradores um manual de controle interne, onde conste 

as instrugoes operacionais, normas e procedimentos adotados pela empresa. Esta 

adogao colabora para a coibigao de erros de execugao e tambem garante a qualidade 

dos processes. 

c) Sistemas e Ferramentas Adequadas - E. recomendavel a utilizagao de meios 

eletronicos para o registro automatico das transagoes. 0 avango tecnol6gico e o 

barateamento dos recursos de informatica permitem o desenvolvimento de sistemas 

que aumentam consideravelmente a eficiemcia do controle, possibilitando realizar e 

registrar simultaneamente as transagoes; 

d) Qualificagoes e Treinamentos - Todos os funcionarios, em especial os 

envolvidos com as atividades de controle, devem ser cuidadosamente selecionados e 

treinados. 0 treinamento familiariza os colaboradores com as novas tarefas e os situa 

dentro do contexte e normas da empresa, facilitando na eficiencia operacional e na 

redugao de custos. 

e) Segregagao de Fungoes - As fungoes operacionais devem ser segregadas. 

Um colaborador ou um departamento nao deve ocupar uma posigao em que tenha ao 

mesmo tempo o controle das transagoes e de seus registros contabeis. Mesmo em 
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ambientes altamente informatizados, a introdu<;ao dos dados no sistema de informa<;ao 

nao deve ser feita pelo departamento que efetua as transa<;oes. 

f) Observa<;ao ao Direito do Trabalhador - A coerencia aos direitos dos 

trabalhadores e urn item de grande importancia no combate as fraudes, tanto no sentido 

de manter a motiva<;ao dos colaboradores, quanta a evitar que fraudes ocorram e sejam 

encobertas por funcionarios que nao gozem ferias. 0 acumulo de ferias ou seu abono 

pode criar, dentro da empresa, os chamados especialistas, e constituir passivos 

trabalhistas potenciais, isto porque, ao desligarem-se da empresa, poderao aciona-la 

judicialmente, reivindicando as ferias nao gozadas. 

g) Concilia<;oes de Registros - E preciso utilizar provas independentes para 

comprovar que as opera<;oes e a contabilidade estao registradas de forma exata e 

adequadas. As transa<;oes registradas na contabilidade devem coincidir com as 

existentes nos demais sistemas operacionais da empresa e devem estar 

documentadas. 

h) Rota<;ao de Colaboradores - Para minimizar as oportunidades de ocorrencia 

de fraudes, e fundamental o uso de rota<;ao de colaboradores na execu<;ao dos 

trabalhos. Alem de estimular as inova<;oes e aumentar a qualifica<;ao tecnica e 

profissional dos colaboradores, a ado<;ao deste princfpio ajuda ainda a reduzir a 

dependencia de especialistas sobre o sistema. 

3. METODOLOGIA 

0 presente trabalho de pesquisa, de natureza aplicada, e urn estudo de caso 

efetuado por metoda qualitativo, no sistema financeiro de controle interno de uma 

empresa de pequeno porte, com atividade de presta<;ao de servi<;os na area de saude, 

a qual nao autorizou a divulga<;ao do nome, para a prote<;ao das informa<;oes. A 

pesquisa foi executada atraves da compreensao dos procedimentos do departamento 

bern como o levantamento dos documentos utilizados durante o perfodo de 2009. 

Segundo Gil (1999, p.42), pode-se definir pesquisa como urn processo formal e 

sistematico de desenvolvimento do metoda cientffico. A pesquisa tern urn carater 

pragmatico; e urn "processo formal e sistematico de desenvolvimento do metoda 
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cientifico. 0 objetivo fundamental da pesquisa e descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de procedimentos cientificos". 

3.1. OBJETIVOS DA PESQUISA 

A pesquisa explicativa de natureza aplicada, visa identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a realiza<;ao do controle interno financeiro, com 

abordagem qualitativa de estudo de caso, a pesquisa teve o ambiente como fonte direta 

dos dados, atraves de entrevista dinamica e analise de processes. 

3.2. CO LET A DE DAD OS 

A coleta de dados necessaries ao estudo foi feita atraves da analise documental 

e entendimento relativo a estrutura de controle interno da empresa. 

4. EMPRESA PREST ADORA DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE- ESTUDO DE CASO 

0 estudo de caso aborda os seguintes pontos: caracteristica da empresa, 

estrutura da empresa, mapeamento dos principais pontos de controle, estrutura<;ao da 

proposta do controle interno, area contabil, integra<;ao da area contabil e financeira, e 

apresenta<;ao da proposta. 

4.1. CARACTERfSTICA DA EMPRESA 

A unidade de estudo trata-se de uma cooperativa de trabalho medico, criada em 

94, no municipio de ltapeva, estado de Sao Paulo, tendo suas atividades fiscalizadas e 

regulamentadas pela Agencia Nacional de Saude (ANS). Sua finalidade, como 

cooperativa, constitui na presta<;ao de servi<;os aos seus associados, sem objetivo de 

lucro. 

A cooperativa e composta por medicos de varias especialidades e tern como 

neg6cios de mercado, a venda de pianos de assistencia a saude, no qual e dividida em 
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duas condi<;6es: Na primeira, a empresa prestadora assume o risco em troca de um 

pre-pagamento mensal por parte do contratante (empresa ou pessoa ffsica) e, na 

segunda, o contratante assume os riscos, pagando somente pelos servi<;os 

efetivamente utilizados (regime de p6s-pagamento). 0 atendimento ao usuario pode 

variar entre a livre escolha de medicos e servi<;os e a disponibilidade de rede propria, 

credenciada ou sistemas mistos. 

A unidade de estudo faz parte de uma rede de cooperativas medicas, localizadas 

em varios estados brasileiros, e mesmo sendo uma singular, possui completa 

autonomia e independencia nos aspectos juridico, economico e administrative, ou seja, 

a unifica<;ao serve apenas para possibilitar ao cliente atendimento em todo o territ6rio 

nacional. 

4.2. ESTRUTURA DA EMPRESA 

A estrutura de governan<;a corporativa da cooperativa tem como ponto de partida 

os medicos cooperados, que se reunem em Assembleias Gerais Ordinarias, ou, 

eventualmente, Extraordinarias, para deliberar sobre os temas relevantes da opera<;ao 

e da condu<;ao da cooperativa. A rela<;ao dos cooperados com a cooperativa e regida 

por um Estatuto Social, que definem direitos e deveres e estipula os principais 

procedimentos de gestao, particularmente no que diz respeito a participa<;ao dos s6cios 

na gestao. 

A condu<;ao da gestao, efetivamente, esta a cargo da Diretoria Executiva, 

composta por um presidente, um vice-presidente e um diretor superintendente, 

contando com a colabora<;ao de dois diretores, sendo um financeiro e o outro de 

informatica. Alem disso, ha mais uma instancia de representa<;ao dos s6cios na tomada 

de decisao e na defini<;ao das a<;6es, que sao os Conselhos de Administra<;ao, Fiscal e 

Tecnico. 

Logo ap6s a Diretoria Executiva esta a Gerencia Administrativa, que por sua vez 

e ligada a todos os departamentos, enquanto que o diretor financeiro se interliga 

apenas com o departamento financeiro e o diretor de informatica com o departamento 

de informatica. 
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Este mapeamento dos principais pontos de controle aborda os seguintes itens da 

rotina do setor financeiro: recebimento de numen:lrios, pagamento de numerarios e 

controle das disponibilidades. 
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4.3.1 Rotinas do Setor Financeiro 

0 departamento financeiro da cooperativa e composto por duas pessoas. As 

fun96es exercidas por elas sao: a abertura e o fechamento do caixa, controle das 

contas a pagar e a receber, lan9amento, conferemcia e realiza9ao de entradas e saidas 

de caixa, conferencia do extrato bancario. 

Os pagamentos efetuados referem-se as faturas de fornecedores, despesa com 

luz, despesa com agua, despesa com telefone, IPTU, folha de pagamento dos 

funcionarios, folha de produ9ao dos medicos, encargos (FGTS, INSS), entre outros 

tributos. 

A empresa utiliza urn programa eletronico integrado de processamento de dados, 

onde o departamento financeiro realiza o controle de caixas e bancos, contas a receber 

e a pagar, cadastro de clientes, funcionarios e de fornecedores. 

Para o controle das contas a receber e a pagar, o programa faz uma rela9ao de 

todas as contas por ordem de vencimento, tanto as contas a pagar como as contas a 

receber. Os clientes, funcionarios e fornecedores sao todos cadastrados por ordem 

alfabetica contendo todos os dados necessaries para cada urn deles. 

A cada movimenta9ao no caixa e realizado o lan9amento compativel, 

apresentando toda a movimenta9ao de entradas e saidas ocorridas, o qual sera 

comparado com o que ha no caixa e com todas as notas fiscais lan9adas. 

Ja os cheques pre-datados nao sao tratados pelo sistema, o controle e realizado 

atraves de uma planilha de Excel, relacionando todos os cheques pre-datados com os 

seus respectivos nomes do emissor e os seus vencimentos. 

0 financeiro nao utiliza os meios eletronicos de cartao de credito para 

recebimentos realizados diretamente na empresa. 0 acesso a este setor e realizado 

apenas pelos funcionarios responsaveis e pelo diretor financeiro. 

a) Recebimento de Numerarios 

Os recebimentos de duplicatas de clientes sao recebidos tanto pelo banco, como 

boleto ou deposito em conta, como pelos pr6prios funcionarios do setor. 
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Quando o recebimento e feito diretamente na empresa (dinheiro ou cheque), o 

funcionario guarda o valor no caixa, juntamente com uma via do recibo entregue ao 

cliente e a baixa realizada no sistema, e posteriormente envia ao banco para deposito. 

No caso do recebimento do boleto for realizado no banco, e transmitida a empresa, via 

arquivo eletronico, uma relayao de todos os titulos recebidos, no qual a empresa utiliza 

para fazer as baixas no sistema. 

Para dar baixa a nota fiscal a prazo quitada, o funcionario entra no programa da 

empresa em contas a receber, localiza o registro da fatura e da a baixa, entrando 

automaticamente no caixa do dia. 

A empresa possui contas em quatro instituiyoes financeiras, devido a 
necessidade, pois depende das exigencias de pagamento no ambito federal, estadual e 

municipal, isto e, ha algumas entidades que a empresa realiza serviyos que fazem o 

pagamento somente pelos bancos em que sao credenciadas. A empresa so movimenta 

a conta corrente por meio de cheque, nao efetuando saques atraves de cartao. As 

senhas dos bancos sao de conhecimento do diretor financeiro e dos funcionarios do 

setor financeiro. 

b) Pagamento de Numerarios 

As notas fiscais e duplicatas referentes aos pagamentos de numerarios da 

empresa sao recebidas pelo financeiro, que as conferem e as repassam para o diretor 

financeiro, apos assinatura do diretor, as notas fiscais sao enviadas ao presidente, vice

presidente, ou diretor superintendente, apos a assinatura de dois dos tres relacionados, 

juntamente com a assinatura do diretor financeiro, as notas sao devolvidas ao 

departamento financeiro. 0 funcionario do setor organiza essas contas por ordem de 

data de vencimento, faz o lanyamento dessas contas no programa utilizado pela 

empresa e depois as guardam, conforme a data de vencimento em uma pasta 

sanfonada. 

Os pagamentos das contas sao efetuados pelo proprio funcionario do setor 

financeiro, podendo ser realizado de duas maneiras, atraves de cheques ou por meio 

de ordem de pagamento, sendo esses dois casos devidamente conferidos e assinados 
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por tres diretores. Ap6s o pagamento das contas, o funcionario guarda os 

comprovantes dos pagamentos junto ao caixa do dia. A negocia9ao de como sera feito 

o pagamento aos fornecedores e realizada na hora da compra, sendo, normalmente, de 

trinta e sessenta dias. Nao ha pedido de prorrogayao de pagamento de duplicatas. As 

contas que a empresa possui sao todas em curta prazo. 

A folha de pagamento dos funcionarios e feita pelo departamento de recursos 

humanos. 0 funcionario do setor financeiro recebe a folha de pagamento, faz a revisao 

dos valores e os repassa para os tres diretores aprovarem. Ap6s a autoriza9ao feita 

pelos representantes, o funcionario do setor financeiro envia ao banco responsavel pelo 

pagamento, uma rela9ao de todos os funcionarios bern como seus respectivos valores 

lfquidos a receber, assim, o banco realiza o pagamento. 

c) Controle das Disponibilidades 

c-1) Caixa 

A rotina dos funcionarios do setor inicia pela retirada do extrato bancario, para 

conferencia com a posi9ao do caixa no sistema. A abertura do caixa do dia e realizada 

com o saldo final do dia anterior, ou seja, o valor que foi fechado o caixa do dia anterior 

e o saldo inicial do caixa do dia. 

A contagem fisica do caixa e realizada pela conferencia do dinheiro que tern no 

caixa comparando com o saldo apresentado pelo programa, e pelo banco, verificando 

todas as entradas e saidas realizadas. 

Na hip6tese de nao fechar o valor constante no caixa com o valor apresentado 

pelo programa, a funcionaria pega todos os documentos relacionados as entradas e 

saidas do dia e verifica onde esta o erro. Ao constatar que o erro esta no lan9amento 

de valor, o funcionario realiza novamente o lan9amento com valor correto. Nao achando 

o erro, o funcionario faz urn adiantamento em seu nome no valor correspondente para 

cobrir o valor que esta faltando e sanar o erro cometido. 

A funcionaria faz o lan9amento de todas as entradas e saidas de recursos 

financeiros que ocorrem diariamente no caixa. A conferencia do valor, constante no 
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documento com o valor lanc;ado, e realizada pela propria funcionaria do setor, com o 

intuito de evitar o extravio de documentos. A emissao das notas fiscais e gerada pelo 

departamento de faturamento e integrada para a conta a receber, ou seja, as entradas 

no caixa por recebimento de faturas sao efetuadas automaticamente com a baixa no 

contas a receber. Apos o lanc;amento da baixa, o funcionario pega a segunda via do 

recibo fornecido ao cliente e a guarda junto com o caixa. Essas notas fiscais sao 

integradas para a contabilidade. 

0 fechamento do caixa (soma e conferencia) e sempre feito pela funcionaria de 

duas a tres vezes na semana. 

c-2) Bancos 

Os avisos bancarios sao recebidos pelas funcionarias do setor financeiro. E 
tambem a propria funcionaria quem faz a conferencia do saldo dos extratos bancarios. 

Essa conferencia e realizada atraves da comparac;ao do extrato com os lanc;amentos de 

todas as entradas e safdas ocorridas no banco. Nao fechando os valores, o funcionario 

verifica atraves dos documentos comprobatorios onde o lanc;amento foi realizado 

erroneamente. 

Os cheques a vista, recebidos de pagamentos efetuados pelos clientes, sao 

depositados no banco. Os cheques a prazo, recebidos dos clientes, sao arquivados 

para a realizac;ao da baixa na data prevista. As obrigac;oes sao efetuadas com cheque 

proprio da empresa, por dinheiro e depositos. 

Os depositos sao feitos sempre por via malote ao banco, ou por funcionario, conforme 

a necessidade da empresa, ou seja, conforme as contas a pagar da empresa. 

Normalmente nao se deposita dinheiro e sim cheques, sendo o dinheiro utilizado para 

pagamentos gerais. 

c-3 Controle dos Cheques Pre-Datados 

Os cheques pre-datados recebidos dos clientes sao cadastrados pela funcionaria 

na planilha de controle. Este procedimento tern o intuito de mostrar qual foi a origem de 
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cheque, ou seja, esse cadastre contera de quem e o cheque, qual e o valor e qual e a 

data de vencimento 

c-4) Controle de Clientes 

0 controle dos clientes e realizado no modulo de contas a receber, atraves das 

notas fiscais integradas pelo faturamento. 

As funcionarias do setor financeiro verificam, diariamente, quais as notas fiscais 

vencidas e que nao foram pagas e as separam para serem cobradas. As cobranc;as dos 

clientes sao realizadas pelas pr6prias funcionarias do departamento. 

c-5) Controle de Contas a Pagar 

Para o controle das contas a pagar, a funcionaria utiliza uma planilha de fluxo de 

caixa, onde verifica quais as contas a veneer na semana seguinte, e quais sao as 

disponibilidades futuras para honrar as obrigac;5es. Em caso de insuficiencia, a 

funcionaria utiliza o fundo disponfvel em conta bancaria. 

4.4. ESTRUTURAQAO DA PROPOSTA DO CONTROLE INTERNO 

/ ,;,;; 

liliretor do 
, "\ 

D~pto .. ~inanceiro 
( fjscalizagao) 

'- ·' ./ 

I 
I I I 

Funcionaria -. i_ Funcionari_a 2 Funcionaria 3 
(Contas a Receber) ,. (Conta'S, a :Pagar) (Entradas/Safdas de Caixa) 

,, 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4.4.1. Setor Financeiro 

Em uma avaliac;ao do controle interne, o que se examina e a organizac;ao dos 

controles e tambem a execuc;ao deles. Nesse sentido, e objeto de exame o plano de 

organizac;ao, as normas de trabalho, as retinas de servic;os, o fluxo dos documentos, 

todos os meios utilizados pela empresa ou instituic;ao para proteger seu patrimonio e 

seus fins. 

Assim, durante as analises realizadas a empresa, observou-se alguns itens que 

precisam ser melhorados, segundo as bibliografias referentes ao assunto abordado. 0 

controle interne adotado pela cooperativa apresenta algumas deficiencias que precisam 

ser melhoradas, para nao comprometer o funcionamento e crescimento da empresa. 

Em virtude dos estudos realizados, verificou-se que nao ha, no setor financeiro 

da empresa, a segregac;ao de func;oes, pois cada uma das duas funcionarias realiza 

todas as atividades. Essas atividades sao o recebimento e pagamento de numerarios, 

alem do gerenciamento do setor. Nao havendo a segregac;ao de func;oes, existe a 

possibilidade de ocorrer ac;oes de ma fe, ou seja, a colaboradora apresentar atitudes 

que possam prejudicar a empresa. 

Tendo em vista que a func;ao mais fragil de desvio e o recebimento de 

numerarios, ja que todos os pagamentos precisao da aprovac;ao de no minimo tres 

diretores. Seria conveniente dividir as func;oes do setor financeiro. Sugere-se que seja 

feito da seguinte forma: uma funcionaria do financeiro fique responsavel pelos 

recebimentos de recursos, sendo esses valores conferidos diariamente pelo diretor 

financeiro, com seus respectivos comprovantes (baixa realizado no sistema e recibo 

emitido ao cliente), enquanto que a outra funcionaria do financeiro se responsabilize 

pelos pagamentos e pelos lanc;amentos das entradas e saidas do caixa, ou, para nao 

sobrecarregar muito o funcionario, contratar mais uma pessoa para o departamento 

financeiro. 

a) Recebimento de Numerarios 

Na avaliac;ao realizada verificou-se que nao e aconselhavel que o mesmo 

funcionario que possui a func;ao de recebimento dos numerarios fac;a os lanc;amentos 

das baixas dos mesmos. Com essa situac;ao podera acontecer do funcionario receber 
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uma quantia e fazer o lan<;amento de outra. Par isso, ressalta-se a importancia da 

conferemcia do que foi recebido com o que consta no documento. 

Para uma maior seguran<;a para a empresa, sugere-se que os recebimentos de 

numerarios sejam efetuados somente par uma funcionaria do financeiro. A outra 

funcionaria do setor financeiro fique apenas com a fun<;ao de realizar os lan<;amentos 

desses recebimentos e a conferencia sob a responsabilidade do diretor financeiro. 

b) Pagamento de Numerarios 

Ao avaliar o pagamento de numerarios, constatou-se que o sistema adotado e 

seguro, mas mesmo com o recolhimento das tres assinaturas, recomenda-se que a 

funcionaria que controla as contas a pagar da empresa nao seja a mesma que realiza 

os pagamentos. lsso podera trazer prejuizos a empresa, pais poderao ser pagas contas 

inexistentes, sem assinaturas, ou contas com o valor maior do que o realmente devido. 

c) Controle das Disponibilidades 

c-1) Caixa 

Observou-se que a contagem fisica do caixa, ou seja, a conferencia do valor que 

ha no caixa com o valor que iniciou o caixa do dia mais a movimenta<;ao do dia, nao e 

realizada diariamente pelo funcionario. A nao realiza<;ao desta contagem fisica podera 

implicar num descontrole total do caixa, onde os responsaveis nao terao mais ciencia 

do real valor que deveria constar no caixa. Alem do mais, a falta do controle podera 

deixar o montante existente no caixa a merce de mas inten<;oes. 

Sugere-se que esta contagem fisica seja sempre efetuada na abertura e no 

fechamento do caixa do dia. Esta conferencia devera ser realizada pelo funcionario do 

setor juntamente com o diretor financeiro. Sugere-se que seja feita da seguinte 

maneira: verificar qual o valor que abriu o caixa do dia, conferir todas as entradas e 

safdas que movimentaram o caixa, verificar qual valor correto deve constar no caixa 

comparando com os documentos comprobat6rios. 
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No caso de nao fechar o valor constante no caixa com o valor que deveria 

constar no caixa, devera ser realizada novamente a contagem fisica juntamente com a 

verificac;ao da documentac;ao correspondente. Se, mesmo assim, o valor do caixa 

continuar faltando devera ser feito urn adiantamento em nome da funcionaria do setor 

no valor correspondente para sanar a falta existente. 

Sugere-se que a abertura e o fechamento do caixa sejam realizados juntamente 

com o diretor financeiro. Para a abertura do caixa, a funcionaria junto do diretor, fac;a a 

conferencia do valor que foi fechado o caixa do dia anterior com o valor constante no 

caixa do dia. Para o fechamento do caixa, a funcionaria junto do diretor, verifique o 

valor que abriu o caixa do dia juntamente com as entradas e safdas ocorridas durante o 

dia, conferindo com o saldo que ha no caixa no momenta. 

c-2) Bancos 

Observou-se que a conferencia do extrato bancario nem sempre e realizada pela 

funcionaria do setor. Baseado nisso, sugere-se que a conferencia do extrato bancario 

seja realizada uma vez por semana pelo diretor financeiro. 

Devera o diretor financeiro pegar o extrato bancario e conferir com os 

documentos relativos a movimentac;ao da conta bancaria (comprovantes de depositos, 

cheques emitidos, entre outros), juntamente com os lanc;amentos efetuados das 

operac;oes. 

A conferencia do saldo do extrato bancario e de suma importancia, pais atraves 

dela a funcionaria tera o controle de quanta ha no saldo do banco e de quanta ira entrar 

de contas. Tambem e de grande importancia que se fac;a a conferencia do que foi 

lanc;ado com o que esta apresentado no extrato bancario. 

A falta da conferencia do extrato bancario podera ocasionar no descontrole do 

saldo existente, podendo a empresa entrar em uma situac;ao negativa por apenas falta 

de planejamento e controle. 

c-3) Controle dos Cheques Pre-Datados 
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Observou-se que o controle que as funcionarias do setor possuem dos cheques 

pre-datados nao demonstram seguranc;a, visto que a planilha nao e protegida por senha 

de acesso e que o controle nao e acompanhado pelo diretor financeiro. 

Recomenda-se que a planilha seja protegida com senha de acesso, sendo esta 

de conhecimento apenas do diretor financeiro e da funcionaria responsavel pelo 

controle. 

Devera o diretor financeiro conferir periodicamente a relac;ao dos cheques pre

datados juntamente com a movimentac;ao da baixa do contas a receber e da 

movimentac;ao do banco. 

c-4) Controle de Clientes 

Para uma melhor organizac;ao, recomenda-se que as cobranc;as sejam 

realizadas apenas por uma funcionaria do departamento. Dessa forma, as cobranc;as 

serao fixadas para apenas uma pessoa, nao correndo o risco de por engano duas 

pessoas cobrarem o mesmo cliente. 0 cliente a ser cobrado duas vezes por pessoas 

diferentes podera ficar com a impressao de desorganizac;ao por parte da empresa e 

falta de comunicac;ao entre seus funcionarios. As cobranc;as ate podem ficar sob a 

responsabilidade das duas pessoas, desde que o controle dessas cobranc;as seja 

consolidado num unico sistema e haja a comunicac;ao entre as pessoas envolvidas nas 

cobranc;as. 

c-5) Controle de Contas a Pagar 

Observou-se que o controle que o funcionario do setor possui das contas a pagar 

e bern eficiente, nao havendo a necessidade de recomendac;oes. 
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4.5. AREA CONTABIL 

A contabilidade da cooperativa passou a ser interna a partir de 2008, os m6dulos 

foram integrados, restando apenas a integra<;ao do modulo de recursos humanos, onde 

e gerada a folha de pagamento dos funcionarios. 

0 plano de contas utilizado pela contabilidade e estabelecido pela ANS, a qual 

obriga o envio das demonstra<;oes financeiras trimestralmente, atraves de urn arquivo 

chamado "DIOPS". 

As contas contabeis sao conciliadas e arquivadas com os seus respectivos 

comprovante dos m6dulos de origem. As demonstra<;6es elaboradas pela contabilidade 

sao auditadas regularmente. 

4.6. INTEGRAc;Ao DA AREA CONTABIL E FINANCEIRA 

Todos os lan<;amentos realizados pelo departamento financeiro sao integrados a 

contabilidade, sendo os unicos lan<;amentos manuais realizados pela contabilidade, os 

que se referem a folha de pagamento, que ainda nao esta integrado. 

4.7. APRESENTA9AO DA PROPOSTA 

0 trabalho foi apresentado a diretoria que estudara a proposta. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

Com o estudo realizado, pode-se concluir que o controle interne possui urn papel 

importante na organizac;ao, pois fornece seguranc;a quanto aos processes realizados, 

servindo de base para a gerac;ao das informac;oes na tomada de decisao. 

Como nao existe urn modele padrao de controle interne que se enquadre em 

qualquer organizac;ao, recomenda-se que a empresa fac;a urn levantamento de todas as 

suas operac;oes, identificando os pontes passiveis de desvios que possam 

comprometer o objetivo da empresa, e posterior a isso, elabore os controles 

necessaries, sempre considerando como seguranc;a a comprovac;ao e nao a confianc;a. 

E recomendavel tambem que a empresa reveja periodicamente os seus 

controles, testando e avaliando as suas aplicabilidades, para que assim o controle nao 

caia em defasagem. 

Manter urn born controle de todas as suas atividades, produtos e servic;os, reflete 

nos resultados da organizac;ao. Alem do mais, passa uma boa imagem de organizac;ao 

aos clientes, destacando-se das concorrentes. 

Fica comprovado no trabalho que mesmo uma empresa sendo de pequeno 

porte, com quadro escasso de funcionarios, pode-se obter urn controle interne 

adequado e seguro. 

Urn controle bern planejado no setor financeiro faz ainda com que os 

administradores da empresa nao enfrentem maiores problemas para manter o seu 

patrimonio. 

Por fim, conclui-se que o trabalho desenvolvido alcanc;ou todos os seus objetivos 

propostos. Alem de a empresa demonstrar grande interesse nas sugestoes 

apresentadas ao seu setor financeiro, reconhecendo a importancia de urn born controle 

interne. 
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7. ANEXOS 

7.1. CONTROLE DE CHEQUES PRE-DATADOS 

CONTROLE DE CHEQUES PRE-DATADOS 

Data do Movimento II I I II 

Cheques Iniciais no Dia I Data I 
Banco Cheque N° Emitente Receb Em iss Apresent Valor Obs: 

TOTAL R$ 

Entradas de Cheques no Dia I Data I 
Banco Cheque NO Emitente Receb Em iss Apresent Valor Obs: 

TOTAL R$ 

Depositos de Cheques no Dia I Data I 
Banco Cheque N° Emitente Receb Em iss A present Valor Obs: 

TOTAL R$ 

Descontos de Cheques no Dia Data 

Banco Cheque N° Emitente Receb Em iss Apresent Valor Juros VIr Cred 

0 

0 

TOTAL R$ - -

Saldo Inicial do Dia I -I 
Entradas do Dia 

I =I Deposito do dia 

Desconto do Dia -
Saldo Final a Transportar -

1 



7.2. CONTROLE DIARIO DE CAIXA 

Empresa: 

CONTROLE DIARIO DE CAIXA Mes/Ano: 

DIA HISTORICO ENTRADAS SAID AS SAL DO 

SAL DO A TRANSPORT AR 

7.3. CONTROLE DE MOVIMENTO BANCARIO 

Empresa: 

CONTROLE DE MOVIMENTO BANCARIO 

Numero da Conta: BANCO: AGENCIA: 

DATA HISTORICO CREDITO DEBITO SAL DO 

SAL DO A TRANSPORT AR 

2 



7.4. CONTROLE DIARIO DE VENDA 

Empresa: 

CONTROLE DIARIO DE VENDA Mes/Ano 

DIA a vista 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 90 dias TOTAL 

Soma 

7.5. CONTROLE DE CONTAS A RECEBER 

Empresa: 

CONTROLE DE CONT AS A RECEBER 

-Controle par data de vencimento- Mes/Ano: 

CODIGO - VALOR RECEBIMENTO 
DIA DESCRIQAO 

CLIENTE (R$) DATA VALOR (R$) 

TOTAL A RECEBER NO DIA 

3 



7.6. CONTROLE ANALfTICO DE CLIENTES , 

Empresa: 

CONTROLE ANALiTICO DE CLIENTES 

Dados Cadastrais do Cliente 

Cliente: 

Rua. 

Cidade. 

Tel.: 

DATA 

TOTAL 

Gel.: 

VALOR DAS DATA 

COMPRAS VENC. 

Bairro: 

CEP: 

E-mail: 

- Hist6rico -

DATA VALOR 

PGTO. PAGO 

4 

Cliente desde: 

Limite: 

OBSERVAQOES 



7.7. CONTROLE DE CONTAS A PAGAR 

Empresa: 

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR 

-Controle por data de vencimento- Mes/Ano: 

VALOR PAGAMENTO 
DIA FORNECEDOR DESCRIQAO 

(R$) DATA VALOR (R$) 

TOTAL A PAGAR NO DIA 

5 




