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PENSAMENTOS 

"0 homem nada pode aprender senao em virtude daquilo que sabe". 

(Arist6teles) 

"A maravilhosa disposigao do universe s6 pode ter tido origem segundo o plano de 

urn Ser que tudo sabe e tudo pode. lsto fica sendo a minha ultima e mais elevada 

descoberta". 

(Isaac Newton) 

"Dar o exemplo nao e a melhor maneira de influenciar os outros. E a unica" 

(Albert Schweitzer) 

"Semeia urn pensamento e colheras urn desejo; semeia urn desejo e colheras a 

agao; semeia a agao e colheras urn habito; semeia urn habito e colheras o carater." 

(Tihamer Toth) 

II 



MENSAGEM 

"Nao e o desafio com que nos deparamos que determina quem somas e o que 

estamos nos tornando, mas a maneira com que respondemos ao desafio. Somas 

combatentes, idealistas, mas plenamente conscientes. Porque o ter consciencia nao 

nos obriga a ter teo ria sabre as coisas: s6 nos obriga a sermos conscientes. 

Problemas para veneer, liberdade para provar. E, enquanto acreditarmos no nosso 

sonho, nada e par acaso." 

(Henfil) 

Ill 
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RESUMO 

OLIVEIRA, S, R. AUDITORIA INTERNA: ESTUDO DE PROPOSTA PARA 
CRIACAO E IMPLEMENTACAO EM UMA EMPRESA DO COMERCIO VAREJISTA 
DE PERFUMARIA E COSMETICOS. A auditoria tern sido muito importante para as 
organizac;oes como urn instrumento de controle administrative que tern por objetivo 
fornecer analises e apreciac;oes sabre os procedimentos e controles internos, 
informac;oes contabeis e outros. A auditoria interna tern como objetivo examinar a 
integridade, adequac;ao e eficacia dos controles internos e das informac;oes ffsicas, 
financeiras e operacionais da organizac;ao. Ela funciona como urn 6rgao de 
assessoria a alta administrac;ao, contribuindo para que as normas politicas internas 
estejam sendo cumpridas adequadamente. 0 presente trabalho apresenta urn 
estudo de caso em uma empresa do comercio varejista de perfumaria e cosmeticos, 
tratada com o nome ficticio de Cosmetic Natural Ltda., onde foi sugerida a 
implementac;ao de urn departamento de auditoria interna. Na revisao bibliografica foi 
realizada uma abordagem geral do tema Auditoria, apresentando a hist6ria, 
conceitos, importancia, tipos de auditoria, controle interno, e outros. Para o 
desenvolvimento do caso foi necessaria urn acompanhamento das operac;oes na 
empresa, bern como a aplicac;ao de urn questionario para a avaliac;ao dos 
procedimentos e controles internos. A realizac;ao desse procedimento teve por 
objetivo conhecer todos os processos do neg6cio e avaliar a necessidade e 
viabilidade de implementac;ao da auditoria interna, apontando as melhorias e 
beneffcios que esta ira proporcionar a organizac;ao. Conforme os resultados da 
avaliac;ao e acompanhamento das atividades na empresa verificou-se que a criac;ao 
e implementac;ao de urn departamento de auditoria interna na empresa Cosmetic e 
viavel vista que a empresa tern por objetivo organizar sua estrutura interna 
melhorando seus procedimentos, controles internos e processos operacionais. 
Foram apresentadas a importancia e func;ao da auditoria interna para a empresa, e 
sugeridas etapas para a criac;ao e implementac;ao do departamento. 

Palavras-chave: Tipos de Auditoria; Auditoria lnterna; Controle lnterno; Comercio 
Varejista. 
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1. INTRODU<;AO 

A auditoria tern sido muito importante ao Iongo dos tempos para empresarios 

e acionistas como fator de protegao do patrimonio das empresas. lnvestidores 

utilizam-se dos pareceres de auditoria como forma de seguranga para decidir onde 

aplicar seu capital. As tecnicas e procedimentos de auditoria vern evoluindo e 

aperfeigoando-se, acompanhando a dinamica do mercado e as necessidades de 

seus usuarios. 

A Auditoria lnterna, alem de importante, tornou-se imprescindivel no mundo 

empresarial atual. Ela fornece analises, apreciagoes, recomendagoes, sugestoes e 

informagoes relativas as atividades examinadas, incluindo a promogao do controls 

eficaz a custo razoavel. Atraves de urn trabalho de auditoria lnterna bern planejado e 

possivel revelar as fraquezas dos processos adotados pela empresa, determinar as 

causas, avaliar as consequencias e encontrar uma solugao de modo a convencer os 

responsaveis a agir. 

A pesquisa sera desenvolvida dando enfase a implementagao de urn 

departamento de auditoria interna na empresa Cosmetic Natural Ltda a qual atua no 

ramo do comercio varejista de Perfumaria e Cosmeticos e possui uma rede de lojas 

nos estados do Parana, Minas gerais, Sergipe e Distrito Federal. As informagoes e 

demonstragoes contabeis, bern como a manutengao dos controles internos, sao 

centralizadas na Matriz, com sede em Curitiba - PR. 

Ha dois anos a empresa passou por uma reestruturagao organizacional, 

onde varios departamentos da empresa deixaram de ser terceirizados. Com isso, a 

empresa esta passando por uma fase de adaptagao e mudangas, buscando 

melhorar a cad a dia os procedimentos e controles internos. 
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0 problema de pesquisa a ser analisado sera: Como viabilizar os controles 

internos da Empresa atraves da implementagao da Auditoria lnterna? 

A criagao da Auditoria de lnterna garantira a otimizagao dos controles 

internos, alem do cumprimento das polfticas e normas determinadas pela 

administragao da empresa transformando-se em autentico conselheiro, oferecendo 

sugestoes de valor visando a melhoria de todos os processos do neg6cio varejo. 

A escolha deste tema, objetiva oferecer uma contribuigao para a empresa 

Cosmetic Natural Ltda. e tambem para os alunos e profissionais da area. 

0 presente trabalho tern como objetivo geral aprimorar meus conhecimentos 

contabeis com foco em auditoria, visando o aperfeigoamento tecnico e profissional, 

bern como, demonstrar a empresa a importancia de urn departamento de Auditoria 

lnterna, propondo a implementagao deste. 

Os objetivos especificos visam conhecer todos os processos do neg6cio, 

avaliar a situagao atual dos controles internos e verificar a viabilidade da 

implantagao de urn departamento de Auditoria interna na empresa. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

A seguir sera apresentada a fundamentagao te6rica do tema discutido nesse 

estudo. 0 objetivo e proporcionar uma visao geral sabre auditoria, partindo da sua 

origem, conceitos, importancia, caracterfsticas, diferengas entre auditoria externa e 

interna, entre outros assuntos que servirao como base para o desenvolvimento e 

entendimento do estudo de caso. 

2.1. CONCEITO E HISTORIA DA AUDITORIA 

A seguir sera apresentado o conceito de auditoria na visao de alguns 

autores, bern como urn pouco da hist6ria e desenvolvimento da mesma. 

2.1.1. Conceito 

Segundo ATTIE (1998, p. 25) "A auditoria e uma especializagao contabil 

voltada a testar a eficiencia e eficacia do controle patrimonial implantado com o 

objetivo de expressar uma opiniao sabre determinado dado". 

FRANCO e MARRA definem auditoria como sendo: 

A tecnica contabil que - atraves de procedimentos especificos que lhe sao peculiares, 
aplicados no exame de registros e documentos, inspe<;oes, e na obten<;ao de informa<;oes e 
confirma<;oes, relacionados com o controle do patrimonio de uma entidade - objetiva obter 
elementos de convic<;ao que permitam julgar se os registros contabeis forma efetuados de 
acordo com os princfpios fundamentais e normas de contabilidade e se as demonstra<;oes 
contabeis deles decorrentes refletem adequadamente a situa<;ao economico-financeira do 
patrimonio, os resultados do perfodo administrativo examinado e as demais situa<;oes nelas 
demonstradas. (FRANCO e MARRA, 1992, p. 22). 

A Auditoria pode ser uma das diversas areas de atuagao do Contador, a qual 

ao logo do tempo vern apresentando urn excepcional desenvolvimento. 



4 

2.1.2. Hist6ria da Auditoria 

FRANCO e MARRA apresentam as causas do surgimento da auditoria 

conforme segue: 

A auditoria surgiu como conseqOencia da necessidade de confirmagao dos registros 
contabeis, em virtude do aparecimento das grandes empresas e da taxagao do imposto de 
renda, baseado nos resultados apurados em balango. Sua evolugao ocorreu paralelamente 
ao desenvolvimento economico, que gerou as grandes empresas, formadas por capitais de 
muitas pessoas, que tern na confirmagao dos registros contabeis a protegao ao seu 
patrimonio. (FRANCO e MARRA, 1992, p. 33). 

A lnglaterra foi a primeira a instituir a taxac;ao do impasto de renda, baseado 

nos lucros das empresas. E foi Ia que surgiu primeiramente a auditoria. 

No seculo XV ou XVI, na ltalia, alguns autores supoem que a auditoria surgiu 

como profissao, a partir do memento em que os contadores deixavam de praticar 

somente contabilidade para prestar assessoria a outros profissionais e mercadores, 

transformando-se em consultor publico liberal. No entanto, a pratica sistematizada 

da auditoria ocorreu no seculo XIX, pois a partir da segunda metade desse seculo e 

que comec;aram a surgir a primeiras associac;oes de Contadores publicos, 

profissionais que exerciam as func;oes de auditor. 

A partir de 1900, a profissao do auditor tomou maior impulse atraves do 

desenvolvimento do capitalismo, tornando-se uma profissao propriamente dita. 

Em 1934, com a criac;ao do Security and Exchange Comission nos Estados 

unidos, segundo ATTIE (1992, p. 34) "a profissao do auditor criou urn novo estlmulo, 

pois as companhias que transacionavam ac;oes na Bolsa de Valores forma 

obrigadas a utilizar-se dos servic;os de auditoria, para dar maior fidedignidade as 

suas demonstrac;oes financeiras". 
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No Brasil, o primeiro parecer de auditoria foi publicado em 1903, atraves da 

realiza<;ao de exame nos livros da Sao Paulo Tramway, Ligth and Pawer Company, 

com matriz em Toronto- Canada. 

A primeira empresa de auditoria estabelecida no Brasil foi a MC-Auliffe Davis 

Bell & Co, em 1909 e a segunda foi a Price Waterhouse, a qual incorporou a W.B. 

Peat & Co. e a Touche, Faller & Co. 

No Brasil, o desenvolvimento da auditoria teve influencia de: 

1) filiais e subsidiarias de firmas estrangeiras; 

2) financiamento de empresas brasileiras atraves de entidades 

internacionais; 

3) crescimento das empresas e necessidade de descentraliza<;ao e 

diversifica<;ao de suas atividades economicas; 

4) evolu<;ao do mercado de capita is; 

5) cria<;ao das normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central do 

Brasil em 1972; e 

6) cria<;ao da Comissao de valores Mobiliarios e da Lei das Sociedades 

Anonimas em 1976. 

A Lei das Sociedades por A<;oes (Lei N.0 6.404/76, art.177) determinou que 

as demonstra<;6es financeiras ou contabeis das companhias abertas serao 

obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na Comissao 

de Valores Mobiliarios - CVM. A Lei N 6.385 que criou a CVM estabeleceu a 

fiscaliza<;ao para as atividades dos auditores independentes. 

0 surgimento da lei das S A e da CMV foram fatos marcantes e urn grande 

passo para a consolida<;ao da auditoria no Brasil. 



2.2. OBJETIVO E IMPORTANCIA DA AUDITORIA 

Serao apresentados de maneira geral os principais objetivos da auditoria e 

sua importancia, bern como algumas vantagens que essa tecnica pode trazer para 

as empresas, investidores e para o Fisco. 

2.2.1. Objetivo da Auditoria Contabil 

6 

0 objetivo da auditoria contabil segundo CARLIN (2001, p. 17) e 

"Basicamente, proporcionar credibilidade nas informagoes divulgadas por meio dos 

balangos e demais pegas contabeis pelas empresas em geral". 

Segundo FRANCO (1992, p. 20), a auditoria tern por objetivo "verificar se as 

demonstragoes contabeis representam adequadamente a situagao nelas 

demonstrada, de acordo com prindpios fundamentais e normas de contabilidade, 

aplicados de mane ira uniforme". 

Essa credibilidade nas informagoes e embasada atraves da emissao dos 

pareceres de auditoria conforme os Prindpios Fundamentais de Contabilidade e as 

normas Brasileiras de Contabilidade e legislagao espedfica, ou seja atraves da 

emissao da opiniao do auditor, por meio do parecer e que se pode assegurar que as 

informagoes constantes nas demonstragoes financeiras da empresa estao 

adequadas e confiaveis. 

2.2.2. lmportancia da Auditoria 

A auditoria se torna urn procedimento de grande importancia para as 

empresas em geral, na medida em que elas crescem e precisam manter o born 

andamento de seus neg6cios de forma organizada e confiavel. 
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Atraves de procedimentos de auditoria peri6dicos a empresa pode ir se 

adequando e reduzindo sua margem de erro nas informag6es e tambem melhorando 

seus controles internos, apresentando redugao de custos e maximizagao dos 

resultados. 

A auditoria por ser urn meio de confirmagao da eficiencia dos controles, se 

torna indispensavel para a administragao das empresas para investidores e ate para 

o proprio fisco, o qual a tern como urn colaborador eficiente que indiretamente 

contribui para a melhor aplicagao das leis fiscais. 

2.2.3. Algumas Vantagens da Auditoria 

0 Procedimento de auditoria apresenta varias vantagens dentre elas 

destacam-se: 

Para a Administragao da empresa: 

a) fiscaliza a eficiencia dos controles internos; 

b) garante que os registros contabeis estejam o mais correto possfvel; 

c) dificulta fraudes e desvios de bens patrimoniais, bern como pagamentos 

indevidos de despesas; 

d) contribui para que a real situagao patrimonial, economica e financeira das 

empresas seja mais transparente; 

e) apontam falhas na organizagao administrativa da empresa e nos 

controles internos, com isso a empresa pode elaborar urn plano de agao 

para corrigir essas falhas e melhorar os processos; 

Para os investidores: 

a) contribui para a maior exatidao das demonstrag6es contabeis; 
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b) assegura que os resultados apurados sejam os rna is pr6ximos da 

realidade possivel; 

Para o Fisco: 

a) evita inadequagoes nas demonstragoes contabeis; 

b) assegura que os resultados apurados estejam o mais correto possivel; 

c) contribui para que as leis fiscais sejam melhor aplicadas e seguidas; 

2.3. CLASSIFICAQAO DA AUDITORIA 

Segundo LOPES DE SA (1998, p. 37) "As classes de auditoria variam de 

acordo com o tratamento que se da ao objeto de auditoria. A variagao decorre das 

diferentes necessidades, podendo mudar de processes, que nao se deve admitir 

como autonomia, mas, sim, como derivac;ao de urn mesmo metoda". 

A seguir sao apresentadas algumas das classificagoes da auditoria. 

2.3.1. Auditoria Geral, Sintetica ou de Balango. 

De acordo com LOPES DE SA (1998, p. 37) "A auditoria geral pode ser 

conhecida tambem como Auditoria Financeira, pais esta mais voltada para a analise 

das pec;as dos Balanc;os. Tambem pode ser denominada como Auditoria de 

Balangos". 

FRANCO e MARRA (1992, p. 163) definem auditoria geral como sendo 

"aquela exercida sabre todos os elementos componentes do patrimonio, bern como 

sabre todas as operagoes de urn exerdcio, ao fim do qual o auditor emite parecer 

sabre as demonstragoes contabeis em conjunto e sabre os registros de que se 

originaram". 
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Normalmente na pratica, e atraves desse tipo de auditoria que sao 

realizados o exame de natureza geral, tais como: 

a) da organizac;ao juridica da empresa, compreendendo atas, contratos, 

estatutos, registros, acordos, compromissos basicos de constituic;ao, etc. 

b) da organizac;ao administrativa da empresa, observando o mecanismo de 

seu comando, coordenac;ao, controle, previsao etc. com base, quando for 

o caso, nos organogramas gerais, funcionogramas e cronogramas; 

c) da liquidez de direito sabre os bens de venda, imobilizac;oes tecnicas, 

bens de redito, creditos de funcionamento e financiamento, bens 

numerarios, antecipac;oes e rateios ativos, constantes do ativo, 

representando os investimentos ou aplicac;oes; 

d) da liquidez de obrigac;oes dos debitos de funcionamento, dos debitos de 

financiamentos, das antecipac;oes e dos rateios passivos; 

e) da forma contabil e do metoda empregado para o registro dos fatos 

patrimoniais; 

f) dos registros fundamentais de abertura, apurac;ao e encerramento que 

produziram as pec;as finais do balanc;o; 

g) em forma de testes, das contas de natureza reditual (custos e receitas); 

h) das contas do capital, com cuidados especiais quanta as ac;oes; 

i) da distribuic;ao ou destino do redito e da rentabilidade; 

j) de natureza geral, visando comprovar a coordenac;ao entre os registros 

de custos, os inventarios e as contas de vendas; 

k) da continuidade e riscos sabre a atividade. 
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2.3.2. Auditoria Detalhada ou Analftica. 

A auditoria de balanc;o ou sintetica e a que mais encontramos na pratica. Ao 

iniciar esse tipo de auditoria, o auditor deve deixar bern claro ao seu cliente a classe 

de servic;o que ira realizar, pois assim estara evitando que ocorram divergencias na 

limitac;ao de responsabilidades. 

Ja a auditoria detalhada ou analitica, como o proprio nome ja diz, vai 

abranger o exame de todas as transac;oes, analisando todos os documentos, em 

todas as contas e em todos os valores verificaveis. 

Na pratica esse tipo de auditoria e menos frequente devido ao seu custo 

elevado. Porem e indicada e importante ser realizada em casos de fraudes, onde e 

necessaria apurar todas as transac;oes e conhecer o montante do desfalques, bern 

como os tipos de fraudes que estao sendo praticadas. 

Em urn trabalho de auditoria analftica os exames podem consistir, por 

exemplo, na conferencia de todos os documentos de caixa e bancos (pagamentos, 

recebimentos, e outros), confrontando os comprovantes com registros contabeis. 

2.3.3. lnterna 

A auditoria interna e realizada pelos pr6prios funcionarios da empresa. 

Constitui-se de urn departamento, ou sec;ao em separado que realiza os servic;os. 

Apesar de manter urn vinculo com a empresa, o auditor interno deve exercer 

sua func;ao com absoluta independencia profissional, pois sua subordinac;ao a 

administrac;ao da empresa deve ser apenas sob o aspecto funcional. 
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2.3.4. Externa ou lndependente 

Quando OS procedimentos de audito~ia sao realizados por terceiros alheios a 

atividade da empresa, ou seja, por profissionais liberais, ou associagoes de 

profissionais liberais, 0 processo e denominado auditoria externa ou independente. 

FRANCO e MARRA (1992, p. 174) destacam que "a independencia do 

auditor _externo deve ser absoluta e jamais podera aceitar imposigoes da empresa 

quanto ao procedimento que devera adotar para a realizac;ao da auditoria, nem 

quanto as conclusoes a que se deve chegar''. 

2.3.5. Auditoria continua ou de acompanhamento 

Auditoria continua pode ser denominada aquela que se executa sem 

interrupgao, em perfodos certos, especialmente mensais ou no maximo trimestrais. 

De acordo com LOPES DE sA (1998, p. 40) "e realizada uma permanente 

assistencia ao cliente, fazendo cobertura integral quanto ao tempo de execuc;ao, ou 

seja, durante todo o exercfcio ou todo urn perfodo determinado". 

Para FRANCO e MARRA (1992, p. 168) "a auditoria continuada traz para a 

empresa a vantagem de fiscalizac;ao constante, pelo auditor, cuja presenc;a 

frequente na empresa pode auxiliar na solugao de problemas contabeis que possam 

surgir. Alem disso, erros ou irregularidades podem ser descobertos pouco tempo 

ap6s sua ocorrencia, impedindo sua repetigao". 

A auditoria de continua ou de acompanhamento traz varias vantagens para a 

empresa, pois ao se familiarizar com as operac;oes da empresa, o auditor pode ser 
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mais eficiente em seu trabalho, visando nao s6 apontar as falhas, mas ter interesse 

em regulariza-las, uma vez que estara facilitando seu trabalho no futuro. 

2.3.6. Auditoria peri6dica 

Quando os procedimentos de auditoria sao realizados apenas em perfodos 

certos, geralmente semestrais ou anuais, e nao possui caracterfsticas de 

continuidade quanta ao ponto de partida das verificagoes, mas observa apenas 

isoladamente determinados perfodos, denomina-se auditoria peri6dica. 

De maneira geral a auditoria peri6dica tern urn custo menor para a empresa 

que a auditoria continuada, pois nao exige urn acompanhamento continuo por parte 

do auditor. 

2.3.7. Auditoria normal 

Auditoria normal denomina-se aquela que se realiza com objetivos regulares 

de comprovagao, sem finalidades isoladas ou especfficas, abrangendo a gestao 

administrativa sem particularizagao de fatos de qualquer natureza. 

2.3.8. Auditoria especial 

Quando a empresa necessita de resultados e conclusoes sobre fatos 

particulares da gestao, par exemplo: fraudes, liquidagoes, etc, e realizada a auditoria 

especial, que visa urn objeto especffico. 

A auditoria especial pode ser geral ou parcial, integral ou por testes. 0 

auditor, por exemplo, podera ser convocado para executar a auditoria geral apenas 
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de urn exercicio sem programa de continuidade, mas apenas com o fim especial de 

opinar sabre a exatidao dos registros daquele periodo. 

2.3.9. Auditoria Total ou Parcial 

A auditoria vai ser total quando os exames atingem todo o patrimonio da 

empresa, e sera parcial quando os exames se destinarem apenas em alguns pontos, 

seguindo criterios de amostragem. 

Segundo MAGALHAES, IRTES e MULLER (2001, p. 25) a auditoria parcial 

"pode ser feita tanto para atender a usuarios internos como externos. 

Exemplificando: avaliar o custeio; analisar a solvencia; investigar a existencia ou a 

propriedade de urn bern economico; confirmar ou negar o cumprimento de 

obrigac;oes; e detectar desvios, erros, fraudes". 

2.4. TIPOS DE AUDITORIA 

Seguem abaixo as definic;oes dos cinco principais tipos de auditoria: 

2.4.1 Auditoria Operacional Contabil 

Segundo CARLIN (2001, p. 18) "Consiste na confrontac;ao dos elementos da 

contabilidade com as operac;oes da empresa, visando especificamente dar 

credibilidade as informac;oes, numeros e resultados que as pec;as contabeis devem 

obrigatoriamente transmitir ao publico em geral por meio de parecer, ou mesmo 

apenas para atender aos interesses dos proprietaries e executives". 

Esse tipo de auditoria pode ser realizado em qualquer empresa, nos mais 

diversos ramos de atividades. Algumas empresas contratam os trabalhos de 
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auditoria apenas com a finalidade de otimizar seu neg6cio e manter a seguranga das 

informagoes, porem, existem as empresas que sao obrigadas a auditar suas 

demonstragoes contabeis, como por exemplo, as instituigoes financeiras por 

imposigao do Banco Central e as Companhias de Capital aberto por imposigao da 

Comissao de Valores Mobiliarios (C.V.M). 

2.4.2. Auditoria Operacional e de Gestao 

A auditoria operacional caracteriza-se por ser realizada atraves de revisoes 

met6dicas aplicada a programas, organizagoes, atividades ou segmentos 

operacionais dos setores publicos e privados. Sua finalidade e avaliar e comunicar 

se os recursos da organizagao estao sendo devidamente aplicados e se os objetivos 

operacionais estao sendo alcangados, ou seja, e urn processo de avaliagao de 

desempenho real, em confronto com o esperado, o que leva a apresentagao de 

recomendagoes e sugestoes a fim de melhorar ou aumentar o processo de gestao 

da organizagao. 

Segundo GIL (2000, p. 21) "a auditoria administrativa/tecnica/operacional e 

subdividida e corresponde a: auditoria operacional: revisao/avaliagao/emissao de 

opiniao de processos e resultados exercidos em linhas de 

neg6cios/produtos/servigos no horizonte temporal passado/presente; auditoria de 

gestao: revisao/avaliagao/emissao de opiniao de processos e resultados exercidos 

em linhas de neg6cios/produtos/servigos no horizonte temporal presente/futuro." 

A auditoria operacional tern seu limite esgotado no presente. Os pontos de 

controle e as recomendagoes visam atacar as causas e consequencias de uma 

situagao que nao foi alcangada ou cumprida. Ja na auditoria de gestao os pontos de 
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controle passam por uma mudanc;a, ou seja, serao discutidos hoje visando vigorar 

no futuro. Essa abordagem da auditoria vern de encontro a principal diretriz da 

organizac;ao que e a sobrevivencia organizacional. 

A mecanica de auditagem para ambas as auditorias podem ser: 

Preventiva/Antecipat6ria, Corretiva/Corrente e de Acompanhamento/Futura. a 

natureza do produto final dos trabalhos de uma auditoria operacional e de correc;ao 

de fraquezas, enquanto que na auditoria de gestao e de Realizac;ao de otimizac;oes. 

Na primeira abordagem o auditor ira verificar: Cumprimento de normas, 

16gica operacional, visando o horizonte presente/passado. Na Segunda o auditor ira 

assessorar: correlac;ao entre areas, necessidade forte de argumentac;ao 16gica, 

visando o horizonte presente/futuro. 

2.4.3. Auditoria de Riscos 

Normalmente esse tipo de auditoria e contratada quando ha interesse da alta 

administrac;ao da empresa em determinado assunto, por exemplo: Revisao completa 

dos controles internos, revisao dos resultados operacionais realizados com o 

orc;amento, possibilidade de expansao dos neg6cios, etc. 

2.4.4. Auditorias Especificas 

Esse tipo de auditoria e realizado para fins especificos, por exemplo: 

processes de fusoes, incorporac;oes ou cisoes de empresas, avaliac;ao de estoques, 

auditoria financeira, etc. 
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2.4.5. Auditoria Integral 

A auditoria integral e segundo CARUM (2001, p. 19) "a otimizaQao das 

diversas formas de se auditar, visando aproveitar as tecnicas e habilidades dos 

profissionais da auditoria, para dar algo a mais para as empresas, ou seja, urn 

trabalho mais completo e seguro". 

A Auditoria Integral vern se transformando em uma das mais avanQadas 

formas para execuQao dos trabalhos de Auditoria, onde envolve urn estudo e analise 

global dos processos da empresa, partindo do Macro ( estudo dos principais fluxos e 

sistemas) e desdobrando-se a todos os sub-processos e atividades, envolvendo 

todos os setores e tarefas desenvolvidas, possibilitando urn diagn6stico completo da 

empresa como urn todo. 

Seu principal objetivo e aumentar o nlvel de seguranQa nos ambientes de 

neg6cios e nos controles estabelecidos, revelar inconsistencias estruturais, 

disfunQoes, desvios de procedimentos, integrando a empresa numa cadeia 

permanente de avaliaQao, otimizando processos e identificando atividades que nao 

agregam valor. 

Visando oferecer urn trabalho mais completo e seguro, na auditoria Integral e 

avaliada a integridade e a confiabilidade dos ambientes de neg6cios auditados, 

analisando toda estrutura interna de registros, informaQoes, documentos e o nlvel de 

responsabilidade dos gestores, sugerindo novas diretrizes e pianos estrategicos 

alternatives para o desenvolvimento dos neg6cios. 
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2.5. AUDITORIA INTERNA 

A seguir sera apresentado de forma mais detalhada o assunto Auditoria 

lnterna, uma vez que servira como embasamento te6rico para o desenvolvimento do 

estudo de caso. 

2.5.1. Hist6rico da Auditoria lnterna 

A Hist6ria da Auditoria lnterna segundo CORREIA: 

... A lnglaterra, como dominadora dos mares e controladora do comercio mundial, foi quem 
mais desenvolveu a auditoria, pais possuia grandes companhias de comercio e instituia 
impastos sabre o Iuera dessas empresas. 
Mas o grande salta da auditoria ocorreu apos a crise econ6mica americana de 1929. No 
inicio dos anos 30, e criado o famoso Comite May, urn grupo de trabalho instituido com a 
finalidade de estabelecer regras para as empresas que tivessem suas a<;oes cotadas em 
balsa, tornando obrigatoria a Auditoria Contabil lndependente nos demonstratives 
financeiros dessas empresas. 
Esses auditores independentes no desenrolar de suas atividades, necessitavam ter acesso 
a informa<;oes e documentos que levassem ao conhecimento mais profunda e analises das 
diferentes contas e transa<;oes. Para tanto, foram designados funcionarios da propria 
empresa. Estava lan<;ada a semente da Auditoria lnterna, pais os mesmos, com o decorrer 
do tempo, foram aprendendo e dominando as tecnicas de Auditoria e utilizando-as em 
trabalhos solicitados pela propria administra<;ao da empresa. 
As empresas notaram que poderiam reduzir seus gastos com auditoria externa, se 
utilizassem melhor esses funcionarios, criando urn servi<;o de conferencia e revisao interna, 
continua e permanente, a urn custo mais reduzido. Os auditores externos, tambem 
ganharam com isso, pais puderam se dedicar exclusivamente ao seu principal objetivo que 
era o exame da situa<;ao economico-financeira das empresas. 
Posteriormente, nas grandes empresas de transporte ferroviario foi tambem criado urn 
corpo de fiscais denominado "travelling auditors" (auditores viajantes), que tinham a fun<;ao 
de visitar as esta<;oes ferroviarias e assegurar que todo o produto da venda de passagens e 
de fretes de carga, estava adequadamente arrecadado e contabilizado. 
Apos a funda<;ao do The Institute of Internal Auditors, em New York, a auditoria interna 
passou a ser vista de maneira diferente. De urn corpo de funcionarios de linha, quase 
sempre subordinados a contabilidade, pouco a pouco, passaram a ter urn enforque de 
controle administrative, cujo objetivo era avaliar a eficacia e a efetividade da aplica<;ao dos 
controles internos. 0 seu campo de a<;ao funcional, foi estendido para todas as areas da 
empresa, e, para garantir sua total independencia, passou a ter subordina<;ao direta a alta 
administra<;ao da organiza<;ao. (CORREIA, http://www.unb.br/aud/um_pouco.htm- Acesso em 
26/08/2004 13:46) 

Em 20 de novembro de 1960 foi fundado o lnstituto dos Auditores lnternos 

do Brasil, com sede na cidade de Sao Paulo. Logo, grandes organizac;oes, grupos 

industriais ou financeiros reconheceram a importancia de manterem equipes de 
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trabalho de auditoria interna. Estas realizavam trabalhos que a alta administrac;ao 

solicitava, funcionando como urn suporte de controle administrativo. 

Atualmente a auditoria interna existe nos mais diversos ramos de atividade 

e e considerada como urn ponto forte em termos de controle interno dentro das 

organizac;oes. 

2.5.2. Conceito e Objetivos 

Segundo as Normas brasileiras de contabilidade (NBC T 12) o conceito de 

auditoria lnterna e seus objetivos sao: 

A Auditoria lnterna compreende os exames, analises, avaliac;oes, levantamentos e 
comprovac;oes, metodologicamente estruturados para a avaliac;ao da integridade, 
adequac;ao, eficacia, eficiencia e economicidade dos processos, dos sistemas de 
informac;oes e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, 
com vistas a assistir a administrac;ao da entidade no cumprimento de seus objetivos. 
A atividade da Auditoria lnterna esta estruturada em procedimentos, com enfoque tecnico, 
objetivo, sistematico e disciplinado, e tern por finalidade agregar valor ao resultado da 
organizac;ao, apresentando subsfdios para o aperfeic;oamento dos processos, da gestao e 
dos controles internos, por meio da recomendac;ao de soluc;oes para as nao-conformidades 
apontadas nos relat6rios. (RESOLU<;AO CFC 986/03 -NBCT 12, itens 12.1.1.3 e 12.1.1.4) 

Segundo MELLO, (http://www.auditoriainterna.com.br/conceitos.htm#oquee -

acesso em 11/09/2004 ): 

"A Auditoria lnterna e uma atividade de avaliac;ao independente e de 

assessoramento da administrac;ao, voltada para o exame e avaliac;ao da adequac;ao, 

eficiencia e eficacia dos sistemas de controle, bern como da qualidade do 

desempenho das areas em relac;ao as atribuic;oes e aos pianos, metas, objetivos e 

polfticas definidos para as mesmas". 

Segundo SCHRADER ( 1982, p.17), o objetivo geral da auditoria interna e 

"prestar ajuda a Administrac;ao, com o fito de possibilitar-lhe o desempenho 

adequado de suas obrigac;oes, proporcionando analise, apreciac;oes, 
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recomendac;oes e comentarios objetivos e/ou convenientes acerca das atividades 

investigadas". 

ATTIE apresenta em sintese os objetivos da auditoria interna: 

• examinar a integridade e fidedignidade das informa«;oes financeiras e operacionais e os 
meios utilizados para aferir, localizar, classificar e comunicar essas informa«;oes; 

• examinar os sistemas estabelecidos, para certificar a observancia as politicas, pianos, 
leis e regulamentos que tenham, ou possam ter, impacto sobre opera«;oes e relat6rios, e 
determinar sea organiza«;ao esta em conformidade com as diretrizes; 

• examinar os meios usados para a prote«;ao dos ativos e, se necessaria, comprovar sua 
existencia real; 

• Verificar se os recursos sao empregados de maneira eficiente e economica; 
• Examinar opera«;oes e programas e verificar se os resultados sao compativeis com os 

pianos e se essas opera«;oes e esses programas sao executados de acordo com o que 
foi planejado; e 

• Comunicar o resultado do trabalho de auditoria e certificar que forma tomadas as 
providencias necessarias a respeito de suas descobertas. (ATTIE 1992, p. 29) 

Alem do objetivo principal que e o exame dos controles internos, a auditoria 

interna se bern planejada pode e deve ir mais alem, assessorando a administrac;ao 

na gestao da empresa, por exemplo. Se capacitado o auditor interno pode atuar em 

outras areas e realizar outros trabalhos de fundamental importancia, por exemplo: 

auditoria operacional e de gestao, auditoria da qualidade, auditoria de sistemas, e 

auditoria fiscal e tributaria. 

Dessa forma a auditoria interna nao existe em uma empresa somente para 

verificar se todos os procedimentos internos e rotinas de trabalho estao corretos. 

Mas alem de verificar e analisar procedimentos, ela existe para assessorar a 

administrac;ao apresentando sugestoes de melhoria continua. 

2.5.3. lmportancia da Auditoria lnterna 

Em virtude do crescimento constante das organizac;oes, cada vez e mais 

dificil para urn grupo limitado de pessoas controlarem todos os processos que estao 

ligados a sua atividade. 
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As ernpresas crescern, diversificarn seus rarnos de atividade, e assirn, por 

exernplo, urn adrninistrador que no inicio tinha cinco funcionarios e controlava 

sozinho todas as atividades, hoje tern quinhentos. E os controles e atividades 

precisarn ser delegados a outras pessoas. E para garantir as norrnas da ernpresa 

estao sendo seguidas e necessaria que alguern fiscalize todos os procedirnentos 

internos. 

ATTIE destaca a irnportancia da auditoria interna: 

A auditoria interna e uma atividade de franco desenvolvimento e de grande importancia para 
a administragao de uma companhia. Tanto isso e verdade que a existencia de uma auditoria 
interna eficiente e atuante e considerada como forte para efeito de controle interno. 
A importancia que a auditoria interna tern em suas atividades de trabalho serve para a 
administragao como meio de identificagao de que todos os procedimentos internos e 
polfticas definidas pela companhia, os sistemas contabeis e de controle interno estao sendo 
seguidos, e todas as transagoes realizadas estao refletidas contabilmente em concordancia 
com os criterios previamente definidos. (ATTIE, 1992. p. 52) 

No rnundo dos neg6cios atual para sobreviver nesse rnercado voraz e 

cornpetitivo, entre outros fatores, e irnprescindivel ter urna gestao organizacional 

eficiente, que garanta a irnagern "positiva" da ernpresa perante seus credores, ou 

seja, os dados contabeis devern ser confiaveis dernonstrando a real situa9ao 

financeira e econornica da ernpresa. 

Diante dessa necessidade, surge a irnportancia da auditoria interna, que 

alern de, por exernplo, garantir que a ernpresa apresente urn parecer "sern 

ressalvas" da auditoria independente, tern a fun9ao de ser rnuitas vezes os "olhos e 

ouvidos" da adrninistra9ao, controlando e assessorando-a para garantir o born 

andarnento do neg6cio. 

Assirn, a auditoria interna esta se tornando cada vez rnais irnportante, a 

rnedida que os adrninistradores tern consciencia da sua arnpla abrangencia de 

atividades e de sua eficacia no controle interno e apoio a gestao da ernpresa. 



21 

2.5.4. Diferen9as entre Auditoria lnterna e Auditoria Externa 

Ambas as auditorias estao voltadas para o controle interno como ponto 

inicial de seus exames e produzem sugestoes de melhorias para as 
' 

falhas/deficiencias detectadas. As tecnicas de auditoria utilizadas tambem sao as 

mesmas, porem existem algumas diferen9as entre os trabalhos executados pelo 

auditor interno e externo. 

A metodologia de trabalho do auditor interno e semelhante a do auditor 

independente. Sele9ao criteriosa da equipe, Planejamento do Trabalho, utiliza9ao de 

Programas de Auditoria, Papeis de Trabalho, Relat6rios fazem parte do seu dia-a-

dia. 

A principal diferen9a e o enfoque da auditoria a ser realizada. Enquanto o 

auditor independente realiza seu trabalho com o pressuposto de emitir urn Parecer 

sobre Demonstra96es Contabeis, o auditor interno, segundo as Normas de Auditoria 

lnterna, tern como objetivo basico: examinar a integridade, adequa9ao e eficacia dos 

controles internos e das informa96es ffsicas, contabeis, financeiras e operacionais 

da Entidade. 

Durante algum tempo, pensava-se que o auditor interno realizava seus 

trabalhos somente em nfvel operacional, nao se envolvendo com a Contabilidade. 

Porem, mesmo nos trabalhos ditos operacionais (testes nas areas de Compras, 

Vendas, Departamento Pessoal, Custos, Estoques, Financeiro, entre outros), 

ocorrem registros contabeis a todo instante, havendo, portanto, a necessidade de 

urn profissional capacitado e qualificado para atestar sua adequa9ao. 

a) Auditor lnterno 
Auditor interno e empregado da empresa auditada, possui menor grau de independemcia, 
executa auditoria contabil, operacional, de gestao, de qualidade, de processos, de produtos 
e outros. 
Os principais objetivos sao: 
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- verificar a existencia, a suficiencia e a aplica({ao dos controles internos, bern como 
contribuir para o seu aprimoramento; 
- verificar se as normas internas estao sendo seguidas; 
- verificar a necessidade de melhoramento das normas internas vigentes; 
- avaliar a necessidade de novas normas internas; 
Seu trabalho apresenta como caracteristica urn maior volume de testes em fun9ao da maior 
disponibilidade de tempo na empresa para executar os servi<;os de auditoria. (MELLO, 
http://www.auditoriainterna.com.br/conceitos.htm#oquee - acesso em 11/09/2004 as 
14h:38min). 

Apesar de a auditoria interna ser dependente da administragao da empresa, 

e importante que se tenha urn maior grau de independencia, para isto basta que o 

departamento de auditoria esteja separado das demais areas operacionais e atue 

com a fungao de assessoria a administragao da organizagao. 

0 Auditor interno na realizagao de seus trabalhos da mais enfase na 

verificagao dos procedimentos operacionais, com o objetivo de certificar-se de que 

as normas definidas pela administragao da empresa estao sendo seguidas 

adequadamente. Ele tambem tern a fungao de avaliar e sugerir melhorias nos 

controles internos, para que estes sejam mais eficientes. 

Os auditores internos por permanecerem em tempo integral na empresa, 

podem programar uma auditoria geral e continua, fazendo a revisao integral de 

todos os registros contabeis e verificagoes peri6dicas das existencias ffsicas, por 

exemplo: estoques, tftulos, dinheiro, ativo imobilizado, entre outros. 

b) Auditor Externo 

AUDITOR EXTERNO nao tern vinculo empregaticio com a empresa auditada, possui maior 
grau de independencia, executa apenas auditoria contabil. 
Seu trabalho tern como principal objetivo emitir urn parecer ou opiniao sabre as 
demonstra96es contabeis, no sentido de verificar se estas refletem adequadamente a 
posi9ao patrimonial ou financeira, o resultado das opera96es e as origens e aplica96es de 
recursos da empresa examinada. 
Tambem, se essas demonstrac;oes foram elaboradas de acordo com os principios 
contabeis e se esses principios foram aplicados com uniformidade em rela9ao ao exercicio 
anterior. 
Seu trabalho apresenta como caracteristica urn menor volume de testes, ja que o auditor 
externo esta interessado em erros que individualmente ou cumulativamente possam alterar 
de maneira substancial as informa({6es das demonstra96es contabeis.(MELLO, 
http://www.auditoriainterna.com.br/conceitos - acesso em 11/09/2004 as 14h:38min). 
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0 auditor externo e empregado de uma empresa independente daquela que 

esta examinando, e por isso e livre para utilizar os metodos e criterios que melhor 

lhe convierem, sem as preocupagoes do auditor interno. 

c) Quadro Comparativo da Auditoria lnterna e Auditoria Externa 

Auditoria lnterna Auditoria Externa 

A auditoria e realizada por urn A auditoria e realizada atraves da 
funcionario da empresa contratagao de urn profissional 

independente 
0 objetivo principal e atender as 0 objetivo principal e atender as 
necessidades da administragao necessidades de terceiros no que diz 

respeito a fidedignidade das informagoes 
financeiras 

A revisao das operagoes e do controle A revisao das operagoes e do controle 
interno e principalmente realizada para interno e principalmente realizada para 
desenvolver aperfeigoamento e para determinar a extensao do exame e a 
induzir ao cumprimento de polftica e fidedignidade das demonstragoes 
normas, sem estar restrito aos assuntos financeiras 
financeiros. 
0 trabalho e subdividido em relagao as 0 trabalho e subdividido em relagao as 
areas operacionais e as lin has de principais contas do balango patrimonial 
responsabilidade administrativas. e da demonstracao do resultado. 
0 auditor diretamente se preocupa com 0 auditor incidentalmente se preocupa 
a intercepgao e prevengao de fraudes. com a intercepgao e prevengao de 

fraudes, a nao ser que haja possibilidade 
de substancialmente afetar as 
demonstracoes financeiras. 

0 auditor deve ser independente em 0 auditor deve ser independente em 
relagao as pessoas cujo trabalho ele relagao a administragao, de fato e de 
examina, porem subordinado as atitude mental. 
necessidades e desejos da alta 
administragao. 
A revisao das atividades da empresa e 0 exame das informagoes 
contfnua. comprobat6rias das demonstragoes 

financeiras e peri6dica, geralmente 
anual. 

0 custo do trabalho do auditor interno e 0 custo do trabalho do auditor externo e 
menor, e a extensao e profundidade dos mais alto, e nao ha necessidade de ele 
exames sao maiores. ser tao minucioso nos exames, pois os 

objetivos dos trabalhos sao distintos. 
Fonte: ATTIE (1992, p. 55), adaptado pela autora. 
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A existemcia da auditoria em interna em uma empresa, nao elimina a 

necessidade dos trabalhos da auditoria externa, e vice versa. Gada uma atua com 

fungao e objetivos diferentes, porem devem sempre trabalhar em conjunto para se 

evitar duplicidade de trabalhos e conseqOentemente custos desnecessarios. 

A integragao das auditorias externa e interna podem trazer varios beneffcios 

para e empresa, tais como: redugao dos honorarios; maior seguranga do auditor 

externo em fungao da extensao e qualidade dos trabalhos realizados pelo auditor 

interno; troca de informagoes tecnicas ou operacionais; agilidade no cumprimento 

dos prazos por parte do auditor externo; entre outros. 

A Auditoria tanto a Externa quanto a lnterna e uma ferramenta de grande 

importancia para as organizagoes, pois garante a qualidade dos numeros contabeis, 

ajuda no aprimoramento dos controles internos, permite a detecgao de fraudes, cada 

vez mais comuns no ambiente corporative, e aprimora o desenvolvimento das 

pessoas. Enfim, e urn servigo que contribui muito para o desenvolvimento da 

empresa. 

2.5.5. Estrutura de urn Departamento de Auditoria lnterna 

0 departamento de auditoria interna em uma empresa geralmente esta 

subordinado a alta administragao: Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Gerente 

Geral, etc. 

0 departamento de auditoria interna pode funcionar em empresas de 

pequeno, medio e grande porte, e dispor de auditores para planejamento, 

supervisao e execugao dos trabalhos conforme a necessidade de cada empresa. 

A estrutura funcional da auditoria interna pode ser dividida em: 
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1) Gerente de Auditoria: tern como func;ao dirigir toda a atividade de 

auditoria, obtendo dos coordenadores o controle e eficiencia dos 

trabalhos. E responsavel tambem por canalizar os esforc;os para atingir 

os objetivos propostos pela constituigao da auditoria interna. 

2) Supervisor ou Coordenador: responsavel pelo gerenciamento e 

administrac;ao dos trabalhos de auditoria e divisao das tarefas aos 

supervisores. 

3) Auditor Senior (Supervisor): e responsavel pelo acompanhamento das 

atividades exercidas pelos auditores de campo. Executam a revisao dos 

papeis de trabalho, garantindo a execuc;ao do programa de auditoria 

proposto. 

4) Auditor Plena: exerce atividades referentes a condugao dos trabalhos de 

campo e supervisiona diretamente os juniores e trainee. 

5) Auditor Junior: tern a func;ao de executar e conduzir pequenos trabalhos, 

bern como prestar assistencia aqueles de maior expressao. 

6) Trainee (auxiliar ou assistente): sao destinadas aos auxiliares atividades 

para iniciantes na area de auditoria. 

Por ser urn 6rgao de assessoria normalmente nao existe 

departamentalizac;ao em sua estrutura interna. 0 AUDIBRA recomenda que se 

departamentalize a auditoria interna por especializac;ao, tais como: 

• Contabil; 

• Operacional; 

• Informatica; 

• Gestional; 
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• Fisco-tributario; 

• lnvestigac;oes especiais; 

• Outras. 

Essa departamentalizac;ao por especializac;ao e necessaria uma vez que a 

estrutura de auditoria interna precisa estar organizada para planejar seus trabalhos 

conforme o objetivo que se quer atingir. Par exemplo, se uma empresa mantem urn 

departamento de auditoria interna que atua somente na area contabil e quer uma 

auditoria de gestao, e necessaria urn planejamento para ampliar a atuac;ao da 

auditoria, incluindo a contratac;ao de profissionais com conhecimento na area de 

gestao. 

2.5.6. Planejamento do trabalho de Auditoria lnterna. 

Para executar os trabalhos de auditoria e necessaria urn planejamento 

adequado, para que devido a complexidade dos trabalhos o auditor nao corra o risco 

de perder seu foco e deixar de lado pontos essenciais e que merecem ser 

acompanhados. 

Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T 12- item 12.2.1.1) 

"0 planejamento do trabalho da Auditoria lnterna compreende os exames 

preliminares das areas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e 

a epoca do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 

administrac;ao da entidade". 

0 planejamento adequado pressupoe a formulac;ao do programa de 

auditoria, o qual consiste na elaborac;ao de urn plano de trabalho onde devem ser 
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previstos todos os procedimentos que deverao ser aplicados para que se possa 

alcan<;ar o resultado desejado. 

Segundo ATTIE o planejamento do trabalho de auditoria envolve: 

a) Defini9ao do trabalho: e a parte inicial do planejamento que identifica o trabalho a ser 
realizado. 
b) Perfodo de execu9ao: indica quando o trabalho sera realizado 
c) Pessoal envolvido: determina9ao de qual eo pessoal envolvido na execu9ao do trabalho 
a ser realizado. 
d) Conhecimento das opera96es: estabelece o conhecimento previa das opera96es a serem 
auditadas, para dar o embasamento total dos reflexos operacionais e contabeis destas 
opera96es. 
e) Avalia9ao do controle interno: Determina9ao da efetividade do controle interno existente e 
analise de suas possfveis deficil3ncias quanta aos riscos envolvidos e sugestoes propostas. 
f) Escopo do trabalho: estabelecimento da profundidade dos trabalhos a serem realizados 
baseados nos pontos fortes e fracas de controle interno e os riscos envolvidos. 
g) Programa de trabalho: indica9ao dos objetivos de auditoria a serem dirigidos, os 
procedimentos de auditoria detalhados a serem seguidos eo tempo estimado de execu9ao 
destes. 
h) Execu9ao do trabalho: consecu9ao do trabalho de campo baseado nos procedimentos de 
auditoria definidos no programa de trabalho, e supervisao adequada ao pessoal de campo. 
i) Controle da realiza9ao: manuten9ao do sistema permanente de registro do trabalho ja 
realizado e ao realizar em conjunto como tempo estimado de execu9ao dos trabalhos. 
j) Finaliza9ao do trabalho: analise adequada de que os objetivos e procedimentos de 
auditoria previamente tra9ados foram cumpridos e revisao de todos os papeis de trabalho se 
estes foram elaborados quanta a sua adequa9ao e evidencias necessarias de suporte ao 
relat6rio final. 
I} Relat6rio Final: memoranda conciso do trabalho realizado, descrevendo as observa96es 
encontradas no transcorrer do trabalho, suas implica96es, as recomenda96es de melhorias 
ou das conclusoes obtidas. (ATTIE, 1992 p. 56, e 57) 

0 planejamento pode ser elaborado de tal forma a atender todas as areas da 

empresa ou estar voltado para aquelas de maior risco. 0 importante e que este seja 

adequado conforme as determina<;oes da administra<;ao da empresa. 

A auditoria interna como fun<;ao de assessoramento a administra<;ao precisa 

atingir seus objetivos, dentre eles, o de garantir o cumprimento das pollticas e 

normas internas estabelecidas pela mesma, bern como oferecer analises, 

avalia<;oes, recomenda<;oes e comentarios referente as atividades examinadas. Para 

isso os trabalhos de auditoria interna devem ser bern planejados e eficientes. 
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2.6. CONTROLE INTERNO 

A seguir sera apresentado o conceito de controle interno, sua importancia 

nas empresas, alguns exemplos de avalia~oes de controle interno, entre outros 

assuntos referentes ao tema. 

2.6.1. Conceito 

Segundo ALMEIDA (1996, p. 50) "0 controle interno representa em uma 

organiza~ao o conjunto de procedimentos, metodos ou rotinas com os objetivos de 

proteger os ativos, produzir dados contabeis confiaveis e ajudar a administra~ao na 

condu~ao ordenada dos neg6cios da empresa". 

ATTIE (1992, p. 197) tambem apresenta urn conceito de controle interno 

· segundo o Comite de Procedimentos de Auditoria do lnstituto Americana de 

Contadores Publicos Certificados, AIPA conforme segue: 

"0 controle interno compreende o plano de organiza~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 tra~ada pela administra~ao". 

CORREIA, (http://www.unb.br/aud/o_que_e_controle.htm#top - Acesso em 

26/08/2004 13h58min) define controle interno como sendo: "o conjunto de pollticas 

estrategicas e operacionais, procedimentos e defini~oes de estrutura organizacional, 

operado por pessoas capacitadas, e que visam salvaguardar os ativos da empresa, 

assegurar a fidedignidade das informa~oes contabeis e gerenciais e estimular a 

eficiencia operacional". 
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2.6.2. lmportancia do Controle lnterno 

A maneira como se encontram os controles internos de uma empresa e que 

ira refletir muitas vezes sua situa9ao economica e financeira, pois este e de 

fundamental importancia para a organiza9ao da empresa e consequentemente para 

o born andamento dos neg6cios. 

No mundo dos neg6cios atualmente nao existe uma empresa que consiga 

dar continuidade em suas opera96es sem ter controles. Em geral toda empresa 

possui controles internos, a diferen9a e que estes podem ser adequados e 

eficientes, ou nao. 

Todos os procedimentos que a empresa realiza em suas opera96es normais, 

sao parte de urn sistema de controle interno. Por exemplo, a area de vendas quando 

emite uma Nota Fiscal, precisa fazer urn determinado procedimento para registro 

dessa venda. Na contabilidade, existem outros procedimentos que serao feitos 

quando do recebimento dessa Nota Fiscal, seja ela fisicamente ou via sistema. 

ATTIE destaca a importancia de manter urn eficiente sistema de controle 

visando a confiabilidade das informa96es contabeis: 

"A fun<;ao de contabilidade como instrumento de controle administrativo e hoje 
unanimemente reconhecida. Urn sistema de contabilidade que nao esteja apoiado em urn 
Controle lnterno eficiente e, ate certo ponto, inutil, uma vez que nao e possivel confiar nas 
informa<;oes contidas em seus relat6rios. lnforma<;oes cont;3beis distorcidas podem levar a 
conclusoes erradas e danosas para a empresa". (ATTIE, 1998, p. 114) 

Entretanto, o sistema contabil de uma empresa para ser confiavel e util deve 

estar apoiado em urn sistema de controle interno adequado e eficiente, pois caso 

contrario nao ha credibilidade nas informa96es constantes dos relat6rios. 

Segundo ATTIE, (1998, p. 114) " ... quando nao existem procedimentos 

adequados de controle interno, sao frequentes os erros involuntarios e os 

desperd icios". 
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A administra9ao da empresa deve ter a responsabilidade de estabelecer urn 

sistema de controle interno, modifica-lo e adapta-lo conforme as circunstancias, bern 

como verificar se os controles estao sendo seguidos corretamente pelos 

funcionarios. 

2.6.3. Objetivos do Controle lnterno 

Os controles internos compreendem o plano organizacional e todos os 

procedimentos, metodos e medidas adotados pela empresa para assegurar com 

eficiencia e economia: 

1 ) a Consecu9ao dos objetivos estrategicos; 

2) o cumprimento de normas e legisla9ao; 

3) a prote9ao dos ativos; 

4) a organiza9ao interna e os procedimentos; 

5) a seguran9a flsica e 16gica; 

6) a qualidade das informa96es, servi9os e produtos; 

7) a economicidade, eficiencia, eficacia, e efetividade na obten9ao e uso 

dos recursos financeiros, materiais e humanos; 

8) a preven9ao de erros, fraudes e desperdicios. 

0 auditor quando da realiza9ao de seus trabalhos precisa saber claramente 

os objetivos acima citados, para que consiga avaliar ate que ponto os controles 

internos estao adequados e irao garantir com eficiencia o cumprimento desses 

objetivos. 
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2.6.4. Tipos de Controles lnternos 

Os controles internos sao agrupados em modalidades conforme sua 

caracterfstica e finalidade. Seguem alguns tipos de controles internos mais utilizados 

e encontrados nas empresas: 

a) Controles administrativos 

Segundo a defini<;ao de ATTIE: 

Controles administrativos compreendem o plano de organiza<;ao e todos os metodos e 
procedimentos que dizem respeito a eficiemcia operacional e a decisao politica tra<;ada pela 
administra<;ao. Normalmente se relacionam de forma indireta aos registros financeiros.com 
frequemcia abrangem anc~lises estatisticas, estudos de tempo e movimentos, relat6rios de 
desempenho, programas de treinamento e controle de qualidade. (ATTIE, 1998, p. 114). 

Sao os procedimentos seguidos na empresa para garantir a eficiencia 

operacional e o cumprimento das normas e polfticas estabelecidas pela mesma. 

Sao exemplos de controles administrativos: treinamento de pessoal; 

inspe<;ao e controle de qualidade; relat6rios de desempenho, etc. 

b) Controles Contabeis 

Segundo a defini<;ao de ATTIE (1998, p. 114) controles contabeis 

compreendem: "o plano de organiza<;ao e todos os metodos e procedimentos 

diretamente relacionados, principalmente com a salvaguarda do patrimonio e a 

fidedignidade dos registros contabeis". 

Sao exemplos de controles contabeis: sistemas de conferencia de 

documentos, aprova<;ao e autoriza<;ao; controle ffsico sabre ativos (imobilizado, 

estoques); concilia<;ao de lan<;amentos contabeis; etc. 

Quanta a natureza, os controles internos podem ser: 

a) Preventivos 
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Sao procedimentos adotados pela a empresa com a finalidade de evitar a 

ocorrencia de erros, fraudes e desperdicios. 

b) De Constata<;ao 

Sao medidas e procedimentos adotados nas fases posteriores a ocorrencia 

das transa<;6es, tendo como objetivo detectar erros e divergencias nas fases 

anteriores. Exemplo: Concilia<;oes. 

c) De Direcionamento 

Sao procedimentos estabelecidos com a finalidade de propiciar a ocorrencia 

de certos eventos, ocasiao em que a administra<;ao efetuara a<;oes de corre<;ao de 

rumos. Exemplo: controle sobre niveis de produ<;ao. 

2.6.5. Avalia<;ao do Controle lnterno (Auditor Externo X Auditor lnterno) 

Ao iniciar o trabalho de auditoria, o auditor deve avaliar o sistema de controle 

interno da empresa auditada, a fim de determinar qual a natureza e extensao dos 

procedimentos de auditoria que ele deve realizar. 

0 auditor independente executa os seguintes passos na avalia<;ao do 

controle interno: 

a) Levantamento do sistema de controle interno; 

b) Verifica se os procedimentos do sistema realmente e o que esta sendo 

seguido na pratica; 

c) Avalia a possibilidade de o sistema revelar de imediato, erros e 

irregularidades; 

d) Determina o tipo, data e volume dos procedimentos de auditoria. 
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0 auditor estara focando seu trabalho na detecc;ao de erros e irregularidades 

de valores significativos, os quais afetam as demonstrac;oes financeiras, levando a 

informac;oes erroneas sobre a situac;ao da empresa. 

A existencia de urn born sistema de controle interno aumenta a confianc;a do 

auditor quanto a exatidao dos registros contabeis e a veracidade de outros 

documentos e informac;oes internas. No entanto, se a avaliac;ao apontar fraquezas 

no sistema, e necessaria intensificar os testes nas areas onde elas ocorrem. 

A Auditoria lnterna e a Externa na execuc;ao de suas atividades avaliam o 

controle interno da companhia. Entretanto, com objetivos diversos e sob uma 6tica 

diferenciada, conforme abaixo: 

1) A auditoria externa tern por objetivo o exame das demonstrac;oes financeiras 

com o intuito de comprovar sua adequada apresentac;ao em todos os seus 

aspectos relevantes e emitir urn parecer. Para tanto, e necessaria avaliar os 

controles internos a fim de determinar areas em que o auditor ira despender 

maior volume de horas por representar maior risco de existir falhas que 

possas comprometer as demonstrac;oes financeiras tomadas em conjunto. 

2) 0 objetivo do auditor interno, segundo definic;ao dos auditores internos de 

New Yorke "uma atividade de avaliac;ao independente dentro da organizac;ao, 

para a revisao da contabilidade, financ;as e outras operac;oes, como base para 

servir a administrac;ao. E urn controle administrativo, que mede e avalia a 

eficiencia de outros controles". 

Assim, o auditor interno estara mais interessado no controle interno como 

medic;ao da eficiencia operacional da companhia e o grau de aderencia as pollticas e 
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procedimentos definidos pela alta administraQao. Ele entao ira executar entre outras, 

as seguintes fun(_(oes: 

a) revisar e avaliar a eficiencia, a adequa(_(ao e aplica(_(ao dos controles 

contabeis, financeiros e operacionais; 

b) verifica se as pollticas, procedimentos e pianos estabelecidos pela 

administra(_(ao estao sendo cumpridos adequadamente; 

c) faz urn exame do grau de confiabilidade das informaQ6es contabeis e 

outras obtidas dentro da organiza(_(ao; 

d) avalia a qualidade de desempenho das tarefas delegadas. 

Diante dos objetivos e fun(_(oes da auditoria interna percebe-se o papel 

importante que ela representa em termos de fortalecimento e melhoria do controle 

interno dentro de uma organiza(_(ao. 

2.6.6. Exemplo de AvaliaQao de Controle lnterno 

A elabora(_(ao de questionarios pode servir de roteiro para a avaliaQao do 

controle interno da empresa. 

Com base nas respostas encontradas, o auditor ira identificar quais sao os 

pontos que merecerao maior cuidado no momenta do trabalho de auditoria, ira 

definir a extensao do exame, e tambem podera identificar as probabilidades de falha 

no sistema. 

Segundo LOPES DE sA (1998, p. 111) "A importancia em avaliar esta, 

exatamente, em conhecer a natureza do terre no em que se vai realizar o trabalho". 

Ou seja, o auditor precisa conhecer como e o controle da empresa para poder 
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identificar o que pode estar gerando uma falha. Ocorrem casas em que a avaliac;ao 

do sistema de controle interno aponta falhas de tal forma que se torna impossfvel 

realizar o trabalho de auditoria por falta de elementos de comprovac;ao e de 

pesquisa da exatidao. 

A seguir serao apresentadas algumas questoes que podem ser feitas no 

questionario para avaliac;ao de controle das receitas de uma empresa, segundo 

LOPES DE SA: 

1. As receitas de vendas estao todas cobertas por notas fiscais? 
2. As notas sao emitidas eletronicamente? 
3. Ha urn controle de numera<;:ao? Quem faz esse controle? 
4. Antes de faturadas, sao conferidas? Inclusive aritmeticamente? 
5. As Notas sao faturas (nota fiscal-fatura)? 
6. E habitual a venda parcelada? 
7. Ha urn confronto entre os registros da produ<;:ao eo faturado? 
8. Qual e o setor que controla? 
9. Ha urn controle de vendas por linha de produtos? 
1 0. 0 pre<;:o de vend a estabelecido e conferido com o faturado? 
11. Ha abatimentos no pre<;:o? Que autoridade o faz, ou autoriza? 
12. Ha urn confronto, para controle, entre o faturado e o registrado contabilmente? 
13. Ha casas de cancelamento de vendas? 
14. Quem autoriza cancelar a nota fiscal? Que controles sao feitos? 
15. As vendas e creditos sao autorizados? Quem tern o poder de fazer a autoriza<;:ao? 
16. Ha urn cadastre de clientes? 
17. Existe numera<;:ao ou serie de notas independentes para vendas a prazo e a vista? 
Existem outras Series? 
18. A extra<;:ao das notas e centralizada? Em que setor? 
19. Quem arquiva os taloes de notas fiscais de venda? 
20. Sao feitos controles especificos sabre os impastos? Sao provisionados no fim do 
exercicio? 
21. E seguido o regime de competencia para as receitas? As corre<;:oes monetarias a favor 
da empresa sao apropriadas no exercicio em que incorrem? Existem controles especiais? 
(LOPES DE SA, 1998, p.125) 

0 questionario de controle interno pode ser Geral ou Especffico. No 

questionario Geral as perguntas sao destinadas a diversos setores, ja o Especffico , 

como o proprio nome ja diz, ira abranger questoes especfficas para cada 

departamento da empresa auditada. 

A elaborac;ao de urn questionario Geral ou Especffico ira depender como do 

porte da empresa (pequeno, media, grande). 
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No Anexo II foi elaborado urn exemplo de questionario especffico para area 

de contas a pagar. 

2.6.7. Exemplos de Deficiencias Encontradas pelos Auditores nas Empresas 

A auditoria interna existe na empresa para garantir que os princfpios e 

normas adotados pela empresa estejam sendo seguidos adequadamente por todos 

os membros da organiza<;ao. Na realiza<;ao dos trabalhos de auditoria, o auditor 

interno ira entao identificar para a administra<;ao as divergencias encontradas nos 

controles internos, procedimentos, etc, bern como sugerir pontos de melhoria. 

0 Auditor interno deve ser mais que urn simples especialista em controlS. 0 

controle e apenas uma das quatro fun<;6es da administra<;ao e, se a fun<;ao da 

auditoria interna e assessorar os gerentes, e necessario ser especialistas nas quatro 

(planejamento, organiza<;ao, dire<;ao e controle ). 

Segundo SAWYER, (http://www.unb.br/aud/a_essencia.htm#top- acesso em 

26/08/2004 as 13h58min) "As deficiencias identificadas durante uma auditoria 

normalmente sao o resultado de viola<;6es dos princfpios administrativos. 0 

aperfei<;oamento da opera<;ao e do administrador depende de que este compreenda 

quais obstaculos o impediram de conseguir as metas ou quais falhas de 

administra<;ao provocaram as deficiencias". 

SAWYER destaca que: 

As empresas vao a fah3ncia na ma1ona das vezes como resultado de uma ma 
administra({ao, mais do que par qualquer outra coisa. A administra9ao competente e o 
elemento-chave no exito de qualquer projeto. 0 grupo de gerentes corporativos e 
sumamente limitado; existem demasiados gerentes que sao s6 tecnicos. Podem ser muito 
competentes em levar a cabo as tarefas pessoalmente, mas, com freqUencia, sao 
totalmente incapazes para executar trabalhos atraves de outros. Portanto, a eficiencia 
gerencial com freqUencia se ve negativamente afetada pela ignorancia de tecnica~ 
comprovadas de administra9ao ou pela viola({ao de princfpios administrativos ja aceitos. E 
af onde o auditor orientado aos neg6cios pode fazer contribui96es importantes. Estar 
familiarizado com os princfpios de administra9ao (nao s6 o controle) e o primeiro passo 
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para assumir o cargo de Conselheiro Administrativo mais do que Critico 
Administrativo. (SAWYER, http://www.unb.br/aud/a_essencia.htm#top- Acesso em 26/08/204 as 
13h58min). 

0 autor enumera alguns exemplos de deficiencia que sao encontradas 

normalmente pelos auditores internos e menciona os principios de administra9ao 

cuja viola9ao foi a causa da deficiencia. 

1) Problemas de Planejamento 
0 Departamento de Atendimento a Clientes nao cumpria sua tarefa de examinar certo 
numero de reclama<;oes no tempo estipulado e estava deixando de atender algumas. 
Aparentemente, a razao era que os empregados nao faziam bem seu trabalho; mas a 
origem dos problemas foi que a administra<;ao nao estabeleceu um registro central para 
acompanhar o transite de todas as reclama<;oes dentro do departamento. 
2) Problemas de Organiza~ao 
0 Departamento de Produ<;ao teve muitas devolu<;oes de produtos acabados. A causa 
evidente era um controle de qualidade fraco; no entanto, a causa efetiva era um problema 
de organograma. 0 Gerente de Controle de Qualidade reportava-se administrativamente ao 
Diretor de Produ<;ao, mas este nao o ouvia, pois estava preocupado em cumprir os 
programas de produ<;ao e de redu<;ao dos custos. 
3) Problemas de Dire~ao 
0 Departamento de Processamento de Dados gerava relat6rios que os usuanos nao 
podiam utilizar. A causa aparente era a ineficacia do pessoal de processamento para 
desenhar relat6rios adequados, quando, na realidade, eram os usuaries que falhavam em 
nao informar ao pessoal de Processamento de Dados os defeitos dos relat6rios. 
4) Problemas de Controle 
0 Departamento de Engenharia parecia ser incapaz de completar a tempo os projetos de 
longa dura<;ao. A causa superficial era esta: o pessoal nao se interessava e nao se 
empenhava eficientemente. A causa verdadeira identificada foi de que nao eram definidas 
etapas para acompanhamento e nem eram feitas discussoes dos projetos que estouravam 
o prazo. (SAWYER, http://www.unb.br/aud/a_essencia.htm#top - Acesso em 26/08/204 as 
13h58min). 

Quando a auditoria interna identifica o principia administrative que foi 

violado, os administradores podem aplicar uma a9ao corretiva e esta ser eficaz, 

alem de estar melhorando a administra9ao da area. 

Para que essas deficiencias sejam detectadas facilmente e necessaria que 

o auditor esteja familiarizado com as fun96es e os principios de administra9ao. 

2.7. PAPEIS DE TRABALHO 

A seguir sera abordado o assunto sabre papeis de trabalho objetivando 

demonstrar sua importancia para o auditor na realiza9ao de seus trabalhos. 
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2. 7 .1. Conceito e Finalidade dos Papeis de Trabalho 

A Resolugao CFC No 953/03 define os papeis de trabalho: "11.1.3.1 - Os 

papeis de trabalho sao o conjunto de documentos e apontamentos com informagoes 

e provas coligidas pelo auditor, preparados de forma manual, por meios eletronicos 

ou por outros meios, que constituem a evidemcia do trabalho executado e o 

fundamento de sua opiniao". 

De acordo com FRANCO e MARRA (1992, p. 250) "A finalidade principal dos 

papeis de trabalho do auditor e a de servir como base e sustentacula da opiniao do 

auditor. Eles constituem o testemunho do trabalho que o auditor efetuou, a forma 

como foi realizado esse trabalho e registram e documentam as conclusoes a que o 

auditor chegou". 

Para a auditoria interna a Resolugao CFC 986/03 determina que "A Auditoria 

lnterna deve ~er documentada por meio de papeis de trabalho, elaborados em meio 

fisico ou eletronico, que devem ser organizados e arquivados de forma sistematica e 

racional". 

Os papeis de trabalho sao urn meio de comprovagao do trabalho cumprido, e 

e de responsabilidade do auditor a sua guarda e sigilo. 

Para que os papeis de trabalho alcancem sua finalidade e necessaria que o 

auditor cumpra urn programa de auditoria adequado para cada tipo de trabalho que 

ira executar. 

Nao ha padroes fixos para os papeis de trabalho, no entanto eles devem ser 

elaborados de forma que agilizem o trabalho do auditor sendo flexivel de acordo 

com as circunstancias. 
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2.7.2. Conteudo dos Papeis de Trabalho 

Na elaborac;ao dos papeis de trabalho o auditor deve levar em considerac;ao 

alguns pontos referentes ao conteudo apresentado, visando entre outros, clareza e 

objetividade. 

Os papeis de trabalho devem apresentar em seu conteudo: 

1 ) Definic;ao clara de seus objetivos; 

2) lndicac;ao clara da fonte de informac;ao utilizada; 

3) lndicac;ao de forma clara, do metoda utilizado para obter a informac;ao; 

4) Deve canter informac;oes claras, concisas, 16gicas, precisas e completas; 

5) As cifras devem ser colocadas de forma adequada nos espac;os 

previstos, indicando a sua unidade; 

6) A ordem dos papeis de trabalho deve trazer em primeiro Iugar os papeis 

sintetizados ou resumos (folhas mestras) e depois os papeis detalhados 

7) Deve observar a sequencia do programa de auditoria como guia para 

arquivamento dos papeis de trabalho 

8) Deve canter registro das ocorrencias e recomendac;oes 

9) As conclusoes devem estar de forma objetiva, clara, sucinta, mas 

completa, nao devem deixar transparecer duvidas quanta a opiniao do 

auditor; 

1 0) Existindo ressalva, a conclusao devera explicar cuidadosamente a sua 

razao eo respectivo efeito. 
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2.7.3. Tipos de Papeis de Trabalho 

Os papeis de trabalho se constituem na evidencia do trabalho executado e 

fundamenta a opiniao do auditor. Dessa forma existem diversos tipos de modelos de 

papeis de trabalho. 

A seguir sao apresentados alguns modelos mais comuns: 

• Lan(_(amento de ajuste e/ou reclassifica<.(ao: Sao papeis de trabalho 

utilizados pelo auditor para apontamentos de erros ou irregularidades 

encontrados durante a realiza(_(ao dos trabalhos. 

• Ponto de recomenda<fao: Sao papeis de trabalho elaborados quando o 

auditor encontra, por exemplo, fraquezas no controle interno da empresa. 

Ele entao ira apontar nos papeis de trabalho quais as deficiencias 

encontradas e quais seriam em sua opiniao as possfveis sugest6es de 

melhoria para os pontos encontrados. 

• Memoranda: e utilizado para subsidiar trabalhos realizados pelo auditor, 

dando a estes uma sequencia mais longa ou urn breve resumo 

dependendo das circunstancias que sao utilizadas. 

• Balancete de trabalho: todos os demais papeis de trabalho de alguma 

forma relacionam com o balancete. No entanto o balancete e mais 

sintetico, enquanto os demais sao analfticos. 

• Analise: e urn tipo de papel elaborado para explica<.(ao da conta 

examinada com o objetivo de urn exame de profundidade dos 

lan(_(amentos ou valores que a comp6em. 

• Concilia(_(ao: e geralmente preparada para explicar diferen(_(aS existentes 

entre duas ou mais fonte de informa(_(6es. 
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• Programa de auditoria: e o plano de a<fao voltado para orientar e 

controlar a execu<fao dos exames de auditoria. 

Nos Anexos I, Ill e IV encontram-se alguns modelos e exemplos de 

programa de auditoria e papeis de trabalho. 

2.8. RESOLUQOES E NORMAS DE AUDITORIA INDEPENDENTE E INTERNA 

A elabora(faO, aprova<faO das Resolu<f6es e de atribui<faO do Conselho 

Federal de Contabilidade, o qual atua em regime de franca, real e aberta 

coopera<fao com o lnstituto Brasileiro de Contadores, a Comissao de Valores 

Mobiliarios, o Banco Central do Brasil e a Superintendencia de Seguros Privados. 

A seguir sera apresentado urn resumo de algumas das principais normas de 

auditoria independente e auditoria interna, as quais regulamentam diversos pontos 

do exercicio da profissao do auditor e da realiza(fao dos trabalhos de auditoria. 

2.8.1. Resolu<fao CFC No 820- NBC T 11 

A Resolu<fao CFC No 820, publicada em 17 de dezembro de 1997 aprova as 

Normas de Auditoria lndependente das Demonstra<f6es Contabeis (NBC - T 11 ). 

Na NBC T 11 sao normatizados assuntos como: Conceitua<fao e Objetivos 

da Auditoria lndependente; Procedimentos de Auditoria; Defini(fao de Papeis de 

Trabalho do Auditor; 

Sao definidas tambem as normas de execu<fao dos trabalhos, normas do 

parecer dos auditores independentes, entre outros. 

No Anexo IX a Resolu<fao CFC 820/97 se encontra na integra. 
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2.8.2. Resoluc;ao CFC 821 - NBC P 1 

A Resoluc;ao CFC 821 de 17 de dezembro de 1997, aprova as Normas 

Profissionais de Auditor lndependente, com alterac;oes e da outras providencias. 

A NBC P 1 trata das normas referentes a: Competencia tecnico-profissional; 

a lndependencia que o auditor deve ter na execuc;ao dos trabalhos; Define como 

deverao ser avaliados os servic;os para estabelecimento dos honorarios; observancia 

do sigilo profissional, entre outros. 

No Anexo X a Resoluc;ao CFC 821/97 se encontra na Integra. 

2.8.3. Resoluc;ao CFC 828/98- NBC 11 IT 2 

A Resoluc;ao CFC N.0 828 de 11 de dezembro de 1998 aprova a Norma 

Brasileira de Contabilidade - lnterpretac;ao Tecnica NBCT 11 - IT 2, referente aos 

papeis de trabalho e documentac;ao da auditoria. 

Esta lnterpretac;ao Tecnica visa explicitar os itens 11.1.3 e 11.2.7, 

correspondentes a Papeis de Trabalho e Documentac;ao da Auditoria, da NBC T 11 

- Normas de Auditoria lndependente das Demonstrac;oes Contabeis (aprovada pela 

Resoluc;ao CFC No 820), a respeito da documentac;ao minima obrigat6ria a ser 

gerada no contexto da auditoria das demonstrac;oes contabeis. 

No Anexo XI a Resoluc;ao CFC 828/98 se encontra na Integra. 

2.8.4. Resoluc;ao CFC 830/98- NBC 11 IT 5 

A Resoluc;ao CFC No 830 de 16 de dezembro de 1998 aprova a Norma 

Brasileira de Contabilidade -lnterpretac;ao Tecnica- NBCT 11 IT 5. 



43 

Esta interpretac;ao visa explicitar o item 11.3 da NBCT 11, referente ao 

parecer dos auditores independentes. 

No Anexo XII a Resoluc;ao CFC 830/98 se encontra na Integra. 

2.8.5. Resoluc;ao CFC 936/02- NBC T 11 IT 7 

A Resoluc;ao CFC No 936 de 24 de Maio de 2002 aprova a Norma Brasileira 

de Contabilidade -lnterpretac;ao Tecnica- NBC T 11 IT 7. 

Esta interpretac;ao visa explicitar o item 11.2.1 da NBCT 11, referente 

Planejamento da auditoria. 

A norma estabelece: Conceito e objetivos do planejamento, lnformac;oes e 

condic;oes para elaborar o planejamento da auditoria, conteudo do planejamento, 

entre outros. 

No Anexo XIII a Resoluc;ao CFC 936/02 se encontra na Integra. 

2.8.6. Resoluc;ao CFC 981/03- NBC T 11 6 

A Resoluc;ao CFC No 981 de 24 de Outubro de 2003 aprova a Norma 

Brasileira de Contabilidade - NBC T 116 referente a Relevancia na Auditoria. 

Essa norma estabelece parametros e orientac;ao que devem ser 

considerados quando da aplicac;ao do conceito de relevancia e seu relacionamento 

com os riscos em trabalhos de auditoria. 

No Anexo XIV a Resoluc;ao CFC 981/03 se encontra na Integra. 

2.8.7. Resoluc;ao CFC 986/03- NBC T 12 
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A Resoluc;ao CFC No 986 de 21 de Novembro de 2003 aprova a Norma 

Brasileira de Contabilidade - NBC T 12 referente Auditoria lnterna. 

Esta norma trata da atividade e dos procedimentos de Auditoria lnterna 

Contabil, onde apresenta: 

1) Conceituac;ao e objetivos da auditoria interna; 

2) Normas de execuc;ao dos trabalhos; e, 

3) Normas relativas ao relat6rio de auditoria 

No Anexo XV a Resoluc;ao CFC 986/03 se encontra na integra. 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolveu-se com base nos dados e informa<foes de uma 

empresa do ramo do Comercio Varejista de Perfumaria e Cosmeticos que foi tratada 

com o nome fictfcio de Cosmetic Natural Ltda. A utiliza<fao de nome fictfcio solicitada 

pela administra9ao da empresa visa nao expor a imagem da mesma. 

Atraves da utilizayao do tipo de pesquisa de estudo de caso e na revisao 

bibliografica efetuou-se uma analise critica da atual situa9ao da empresa, assim 

como foram sugeridas op<foes de mudan9a atraves da cria9ao e implementa<fao de 

urn departamento de auditoria interna, o qual visa agregar valor ao negocio, 

trazendo ganhos a organizayaO. 

A pesquisa bibliografica foi realizada atraves de consultas em livros e 

Internet. 

Na empresa realizou-se urn acompanhamento com o Coordenador da area 

Contabii/Fiscal e com a Coordenadora do Setor Financeiro, a fim de conhecer as 

rotinas e procedimentos operacionais, bern como ter uma visao geral do 

funcionamento da mesma. 

As demais informa<foes referentes a hist6ria da empresa, objetivos, manual 

de procedimentos, entre outros, foram disponibilizadas pelo departamento 

Comercial. 

Como se trata de urn estudo de proposta que dever ser analisado e 

viabilizado, na pesquisa foi dado enfoque apenas nos departamentos: Contabilidade 

Societaria, Contabilidade Fiscal e Financeiro. Para ter uma no9ao geral do 

funcionamento dos procedimentos e controles internos nesses departamentos, bern 

como verificar a opiniao dos funcionarios com rela<fao a implanta<fao de urn 
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departamento de auditoria interna na empresa, efetuou-se urn processo de 

entrevista e aplicagao de urn questionario (vide modelo no Anexo VIII). De acordo 

com CERVO e BERVIAN (1996, p. 138), o questionario contem algumas questoes 

abertas, destinadas a obtengao de respostas livres de opiniao pessoal e questoes 

fechadas destinadas a obtengao de respostas mais precisas, tais como "sim ou nao". 

No total, responderam ao questionario dezenove pessoas, sendo seis do 

Financeiro, nove do Fiscal e quatro da Contabilidade. 

0 perfil das pessoas entrevistadas e o seguinte: Formagao: Graduagao em 

Ciencias Contabeis, Administragao e Economia; P6s-graduagao em Finangas e 

Controladoria; Tempo media de empresa: 5 anos; ldade media: 27 anos. 

Os resultados da entrevista e questionario demonstram que 61% dos 

funcionarios sabem da importancia da auditoria interna para a empresa e ap6iam a 

proposta de implantagao do departamento. 

Os resultados do questionario, da avaliagao e do acompanhamento das 

atividades na empresa Cosmetic Natural Ltda., bern como a proposta de criagao e 

implementagao de urn departamento de auditoria interna serao apresentados no 

item 4. (Desenvolvimento do Caso ). 

No item 5 serao apresentadas as conclusoes que se chegou com o estudo 

de caso na empresa Cosmetic Natural Ltda. 
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4. DESENVOLVIMENTO DO CASO 

A seguir sera apresentado urn breve hist6rico da empresa, descri<;:ao das 

principais atividades, sua forma de atua<;:ao no mercado, objetivos, etc. Em resumo, 

sera demonstrada uma breve descri<;:ao das atividades e funcionamento da empresa 

para entendimento do neg6cio e consequentemente uma melhor compreensao da 

proposta de auditoria interna que sera apresentada em seguida. 

4.1. HISTORICO E DESCRI<;AO DA EMPRESA 

A hist6ria da empresa come<;:ou com a abertura de uma Farmacia de 

Manipula<;:ao em mar<;:o do a no de 1977, no centro de Curitiba, por do is jovens 

bioqufmicos que resolveram sair por conta propria em busca de mercado de 

trabalho. 0 Segmento Industrial come<;:ou com urn capital equivalente a US$ 3 mil, o 

maximo disponfvel, mas o suficiente para montar uma estrutura minima. 0 pequeno 

aviamento inicial de pedidos gerou urn tempo ocioso que precisava ser aproveitado 

de alguma forma. Resolveram investir na cria<;:ao de cosmeticos a base de produtos 

naturais, manipulados artesanalmente, mas com cuidado e qualidade que logo 

seriam reconhecidos. Assim os clientes que aguardavam o aviamento de suas 

receitas come<;:am a conhecer os xampus e cremes que lhes eram apresentados e, 

em pouco tempo aprovados. 

Originou-se entao o grupo empresarial denominado "A Essencia" o qual 

atualmente produz e comercializam mais de 500 produtos em 2077 lojas no Pals e 

70 no exterior. A rede de lojas e composta por franquias, administradas pela sede 

industrial localizada no Parana. 

As empresas que compoem o Grupo "A Essencia" sao: 
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1) Essemcia Industria de Cosmeticos Ltda- industrializa~ao e comercializa~ao 

dos produtos. Sede: Sao Jose dos Pinhais - PR 

2) A Essencia do Franchising Ltda- gerenciamento das franquias. Sede: Sao 

Jose dos Pinhais - PR. 

3) Essencial Distribuidora Ltda- responsavel pela distribui~ao dos produtos "A 

Essencia" no Brasil. Sede: Sao Jose dos Pinhais - PR. 

4) Cosmetic Natural Ltda- Comercio Varejista- Sede: Curitiba- PR 

4.1.1. A Empresa de Varejo - Cosmetic Natural Ltda 

Devido a o forte crescimento dos produtos "A Essencia", em 1979 surgiu a 

grande oportunidade de abertura de uma loja no Aeroporto Afonso Pena que 

ganhava como razao social, o nome de Cosmetic Natural Ltda. 

A rede foi ampliando ate 2001, onde existiam 15 lojas pr6prias e uma central 

de Vendas Externas na regiao de Curitiba. 

Nesse mesmo perlodo, mais precisamente em 1995, o grupo adquiriu de urn 

franqueado de Belo Horizonte uma rede de lojas. Com uma visao de crescente 

desenvolvimento, em 2001 foram adquiridas lojas em Brasilia, chamadas de 

Essencia do Planalto, e Essencia do Nordeste em Aracaju, onde cada uma destas 

empresas tinha uma estrutura administrativa propria, com sua Gestao Contabil e 

Financeira administrada pela "A Essencia" (Industria). 

Como parte do Planejamento Estrategico, em 2002 o grupo resolveu 

consolidar suas quatro redes de lojas independentes na empresa Cosmetic Natural 

Ltd a. 
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Atualmente a gestao e centralizada em Curitiba, onde se divide em duas 

areas: Comerciai/Marketing e Administrativo/Financeiro. 

Hoje a empresa de varejo conta com 520 funcionarios distribuidos na matriz, 

escrit6rios das filiais e lojas, administrando uma rede de 53 lojas denominadas Lojas 

pr6prias, sendo: Curitiba: 20 lojas; Belo Horizonte: 18 lojas; Brasilia: 1 0 lojas; 

Aracaju: 5 lojas. 

Segue abaixo o organograma funcional da empresa Cosmetic. As gerencias 

Comercial e Administrativa- Financeira sao subordinadas a Presidencia do grupo 

empresarial "A Essencia" . As lojas e Administragao Comercial das Filiais sao 

subordinadas a gerencia comercial, e as demais areas corporativas (TI, RH, 

Financeiro, Fiscal e Contabilidade) respondem a Gerencia Administrativa. 

Organograma "Neg6cio Varejo" 

Presidencia do grupo 

I 
I j 

Gerencia Nacional de Gerencia Administrativa, 
Vendas Financeira e Infra Estrut. 

Lojas Curitiba (20) r-- r-- Tl 

Lojas Belo Horizonte Recursos Humanos r-- r--
(18) 

Lojas Brasilia (1 0) 
f..--

Finangas 
r--

Lojas Aracaju (5) 
t-- f..--

Planejamento 
Financeiro 

Fonte: Empresa Cosmetic Natural Ltda. Contabilidade 
'---



4.1.2. Filosofia da Empresa 

a) Voca<;ao: 
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"Criatividade para enaltecer a beleza e pro mover o bern estar das pessoas". 

b) Visao: 

"Ser reconhecida por colaboradores, parceiros, clientes e segmentos onde 

atua como uma das mais importantes referenciais mundiais em beleza e fazer que 

suas a<;oes para a preserva<;ao da vida estabele<;am uma forte identifica<;ao com a 

sociedade". 

c) Missao: 

"Criar produtos e servi<;os que enalte<;am a beleza e promovam o bem-estar 

das pessoas, traduzindo esta inten<;ao em valores percebidos pelos clientes, para 

conquistar a sua fidelidade e assegurar o crescimento e rentabilidade do neg6cio". 

d) Valores: 

Respeito e comprometimento mutuos; participa<;ao e trabalho em equipe; 

objetivos e metas claros e definidos; reconhecimento pela contribui<;ao para os 

resultados; desenvolvimento pessoal e profissional; valoriza<;ao da vida e do meio 

ambiente; inova<;ao e qualidade; empreendedorismo e ousadia. 

4.1.3. Objetivo Principal do Neg6cio Varejista 

Segundo determina<;ao da Presidencia do grupo "A Essencia", o neg6cio 

varejista tern como principal objetivo testar conceitos e praticas inovadoras, servindo 

como base para diversas experiencias a serem aplicadas posteriormente pela 

franqueadora nas mais de 2.300 franquias espalhadas em todo territ6rio nacional. 
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A empresa cita como exemplo a implantaQao do Cartao Presente que 

ocorreu recentemente na rede de lojas pr6prias em Curitiba, o qual esta em fase de 

teste para ser aplicado a rede de franquias. 

4.1 .4. Objetivos de Longo Prazo 

A empresa tern como objetivo estrategico de Iongo prazo gerar a necessidade 

de entrosamento e sinergia entre as lojas pr6prias, atraves dos esforQos dos 

direcionadores dos acionistas determinados como sendo: 

1) Foco no relacionamento e fidelizaQao dos clientes; 

2) Foco no resultado operacional positivo; 

3) OrganizaQao da estrutura interna da matriz e das filiais; 

4) ReduQao dos custos operacionais das lojas e das filiais; 

5) PadronizaQao e informatizaQao dos processos operacionais da matriz e das 

filiais. 

4.1.5. DescriQao do Fluxo Operacional 

A empresa Cosmetic Natural Ltda mantem todo o seu fluxo operacional 

registrado na Contabilidade. De forma integrada as entradas, safdas, recebimentos e 

pagamentos, vao sendo registrados e controlados, fornecendo as informaQ6es 

necessarias para a administraQao da empresa, bern como para atendimento da 

legislaQao. 

0 Grafico a seguir demonstra de forma resumida como funciona o fluxo 

operacional dentro da empresa: 
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Fonte: Empresa Cosmetic Natural Ltda. 

4.1.6. Descri<;ao dos Setores e Suas Principais Atividades 

A seguir sera feito urn breve detalhamento de cada setor da empresa, suas 

responsabilidades e principais atividades. 

a) Presidencia: 

Responsavel pela supervisao geral e direcionamento do crescimento 

sustentado da empresa Cosmetic natural Ltda. E composta pelos dais s6cios da 

empresa os quais ocupam cargos de presidente e vice-presidente. 

b) Gerente Administrative Financeiro: 

Responsavel pelas atribui<;oes das areas Administrativas, Financeira, 

Tecnologia da lnforma<;ao e Recursos Humanos. 
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Algumas atribuic;oes: 

1) Apoiar em tempo, a administrac;ao com informac;oes para tomada de decisao 

e maximizac;ao dos resultados; 

2) Exercer a ligac;ao entre o controle eo planejamento gerando demonstrac;oes 

comparativas, indicadores de performance e analises que auxiliem ac;oes 

preventivas e corretivas; 

3) Criar sistemas de informac;oes para monitorar os sinais vitais da empresa, 

que permitam orientar e dar suporte a direc;ao na tomada de decisao; 

4) Elaborar as projec;oes de tendencias de resultados economicos permitindo a 

compreensao e interac;ao com o contexte presente e futuro do neg6cio; e 

5) Garantir a conformidade legal das informac;oes contabeis e cumprir as 

obrigac;oes principais e acess6rias do neg6cio. 

c) Area Co mercia I 

Responsavel pelas ac;oes Comerciais e de Marketing de todas as lojas do 

Grupo. 

Principais atividades: 

1) Elaborac;ao e acompanhamento das metas e indicadores de desempenho de 

cada loja; 

2) Elaborac;ao de manuais de procedimentos para equipe de vendas e para as 

demais areas da empresa; 

3) Administrac;ao de promoc;oes e propagandas; etc. 

A area comercial e composta por urn Gerente Nacional de Varejo, urn 

supervisor de vendas, e tres assistentes comerciais. 

\ 
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d) Lojas Curitiba, Belo Horizonte, Brasilia e Aracaju: 

Sao lojas do proprio neg6cio Varejista, responsavel pela comercializactao 

dos produtos, tendo tambem uma estrutura administrativa reduzida para o 

atendimento dos controles de dos filtros para a Gestao Operacional do neg6cio 

realizado na matriz em Curitiba. 

e) Tecnologia da lnformactao: 

A Tl tern sob sua responsabilidade as areas de informatica e telefonia da 

empresa, gerenciando sistemas e equipamentos e trabalhando de forma preventiva, 

evitando a extensiva. A area conta com urn coordenador locado na sede da 

Cosmetic em Curitiba e urn tecnico em cada filial em Aracaju, Belo Horizonte e 

Brasilia. 

Hoje basicamente na empresa Cosmetic todo seu neg6cio e gerido atraves de 

dois sistemas corporativos: Practico e Corpore RM. 0 sistema Practico faz todo o 

gerenciamento nas lojas, onde constam todas as informact6es necessarias para 

comercializactao dos produtos, controle dos estoques, etc. A base dos dados fica 

centralizada em Curitiba, onde diariamente e feita uma rotina de atualizactao das 

informact6es e movimentact6es de cada loja. 

0 Corpore RM e composto pelos sistemas da area fiscal, contabil, imobilizado 

e financeiro, os quais funcionam de forma integrada entre si. 

As principais atividades da Tl sao: 

1) Administractao de Rede; 

2) Consultoria e Desenvolvimento; 
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3) Atualizagao de Banco de Dados (customizagoes); 

4) Atualizagao de Release tecnol6gica (Sistema Corporative); 

f) Recursos Humanos 

A area de Recursos Humanos responde pela administragao de pessoal, 

desde a selegao do funcionario ate o seu desligamento. Executa atividades 

relacionadas a recrutamento e selegao, admissao, folha de pagamento, beneflcios, 

cartao ponto, processes trabalhistas, demissao, etc. 

Nessa area atuam sete funcionarios e centralizados na matriz. 

g) Planejamento Financeiro: 

No planejamento financeiro as atividades sao desenvolvidas por um (1) 

Analista Financeiro, o qual se responsabiliza pela elaboragao e acompanhamento de 

todas as informagoes gerencias, com a finalidade de dar suporte aos gestores na 

tomada de decisoes. 

As principais atividades desse departamento sao: 

1) Analise de informagoes da Concorrencia; 

2) Suporte aos gestores e consolidagao do orgamento e revisoes peri6dicas; 

3) Relat6rio Anual de lnformagoes Economico-Financeiras consolidadas; 

4) Gestao de lnvestimentos; 

5) Projegoes e orgamentos das lojas. 

6) Simulagoes e projegoes de resultados. 
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h) Financ;as: 

Fazem parte desse departamento seis funcionarios, sendo quatro auxiliares 

administrativos, um analista financeiro e um coordenador financeiro. 

A area Financeira tern como objetivo principal administrar todos os recursos 

financeiros da empresa, sendo responsavel pelo gerenciamento de todas as contas 

a pagar e a receber, fluxo de caixa, tesouraria, conciliac;oes bancarias, etc. 

i) Contabilidade Societaria: 

A contabilidade societaria da Cosmetic tern como missao: registrar, 

classificar, controlar, analisar, e emitir, todos os registros que se fac;am necessaria 

para o born andamento da contabilidade. 

Na area Contabil atuam quatro funcionarios subordinados a um Coordenador 

Contabii/Fiscal, o qual tern a func;ao de Contador responsavel da empresa. 

Algumas das principais atividades da contabilidade: 

1) Lanc;amentos contabeis das atividades da empresa; 

2) Conciliac;6es e analises das contas do Balanc;o; 

3) Gestao do Ativo Permanente das lojas; 

4) Preparac;ao de informac;oes para a gestao; 

5) Apurac;ao dos impastos diretos e declarac;ao de IR; 

6) Atendimento a auditoria, fiscalizac;6es e gestores/usuarios; 

7) Cumprimento das Obrigac;6es Principais e Acess6rias (impastos e livros 

fiscais); 
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j) Contabilidade Fiscal: 

Composta por oito funcionarios os quais sao responsaveis pelo registro de 

todo o fluxo operacional das lojas. 

Atividades desenvolvidas na area Fiscal: 

1 ) Lan<;amentos, conferencia e controle de notas fiscais; 

1) Apurac;ao e pagamento de impostos indiretos (sobre vendas); 

2) Elaborac;ao e Registros de Atos Societarios; 

3) Estudos e orientac;ao a empresa sobre novas legislac;oes; 

4) Elaborac;ao de estudos operac;oes fiscais especiais sobre vend as de 

produtos, armazems gerais, Internet, logfstica; 

5) Apoio, orientac;ao e treinamento aos usuarios e gestores; 

6) Controle da tributac;ao do ICMS por produto e por estado; 

7) Atendimento a auditoria e fiscalizac;oes; 

8) Planejamento dos registros das operac;oes fiscais; 

9) Cumprimento das Obrigac;oes Acess6rias (controle, livros, certidoes, 

informac;oes a 6rgaos publicos, etc.); 

1 0) Suporte aos processos de cadastro, constituic;ao, cisao, incorporac;ao de 

empresas; 

11 ) Conciliac;ao e analises de contas contabeis; e 

12) Administrac;ao dos regimes especiais por estados. 

I) Custos: 

Composta por urn (1) funcionario, o qual tern a responsabilidade do controle 

de estoque de todas as lojas e apurac;ao do custo. 
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Os estoques sao compostos de produtos para revenda e sao avaliados pelo 

custo media. 

Algumas das principais atividades da area: 

1) Apuragao e analises de custo contabil; 

2) Apuragao e analises de custos de reposigao (para orgamento ); 

3) Elaboragao de analises de margens dos produtos par categorias; 

4) Apoio aos gestores nas Analises Criticas-AC de receitas, custos e margens; 

5) Apuragao e analise de giro de estoques; 

6) Apoio e orientagao aos inventarios; 

m) lmobilizado 

Composto par urn funcionario o qual tern a fungao de controlar e registrar o 

ativo permanente da empresa. 

Principais atividades: 

1) Gestao do Ativo Permanente; 

2) Parametrizagao, atualizagao e monitoramento do sistema integrado do 

modulo Ativo Permanente; 

3) Emissao e validagao do Livro de Controle de ICMS do Ativo Permanente para 

apuragao dos creditos de ICMS (ClAP); 

4) Controle fisico e escritural dos bens; 

5) lnventario Ciclico; 

6) lnventario Permanente; 
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Os bens do imobilizado sao registrados ao custo de aquisic;ao e formac;ao. 

Para calculo da depreciac;ao utiliza-se o metodo linear e leva em considerac;ao o 

tempo de vida util dos bens. 

Gastos decorrentes de reposic;ao de urn componente de urn item do 

imobilizado que sao contabilizados separadamente, incluindo inspec;oes e vistorias, 

sao contabilizados no ativo imobilizado. Outros gastos sao capitalizados apenas 

quando ha urn aumento nos beneflcios economicos desse item do imobilizado. 

Qualquer outro tipo de gasto se reconhece no resultado como despesa. 

4.2. POLiTICAS DE MARKETING DA EMPRESA COSMETIC 

A seguir serao apresentados o posicionamento e a polftica de marketing 

adotados na empresa Cosmetic Natural Ltda. 

4.2.1. Posicionamento de Marketing 

A empresa Cosmetic tern como filosofia de Marketing integrar todas as ac;oes 

voltadas aos consumidores e aos seus colaboradores que trabalham diretamente 

com esta ponta do varejo, visando aumentar as vendas, fidelizando e prospectando 

clientes. Para isto o Departamento Comercial, alem de acompanhar as vendas e 

estoques de produtos, fornece instrumentos de propaganda e campanhas de 

incentivo para as suas lojas. 

Por ser uma empresa voltada ao varejo, alem da consolidac;ao institucional 

da marca, procura-se aumentar as vendas tambem com ac;oes de curto prazo, 

atraves da elaborac;ao de promoc;oes para o consumidor que envolve o prec;o dos 

produtos, da divulgac;ao das formas de pagamento, da distribuic;ao de amostras de 
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produtos e de brindes. Todas estas ac;oes procuram a venda momentanea mas nao 

deixam de seguir o padrao de comunicac;ao da empresa para que sejam 

identificadas com a imagem da marca. 

4.2.2. Endomarketing 

Visando uma melhoria no clima organizacional e nas vendas das lojas, 

desenvolvem-se ac;oes de endomarketing, que premiam os bons desempenhos de 

consultores de venda, gerentes e caixa, funcionarios que diariamente atendem aos 

consumidores e devem transmitir a eles boas experiencias de compra. Assim 

atraves de campanhas de incentivo e treinamentos estes colaboradores se sentem 

mais estimulados e realizam urn atendimento mais personificado com o publico. 

Para a organizac;ao destas ac;oes sao disponibilizados recursos financeiros 

de acordo com as metas de vendas das lojas, para que haja urn equilibria entre os 

valores investidos e os resultados que se pretends alcanc;ar, trazendo uma relac;ao 

custo/beneffcio favoravel a empresa. 

Devido a dinamica do varejo a empresa desenvolve campanhas curtas, de urn 

a tres meses, de acordo com as necessidades e oportunidades de vendas temporais 

das lojas. Os regulamentos e premiac;oes sao definidos levando-se em conta as 

opinioes da equipe de vendas, uma vez que sao os alvos principais do 

endomarketing. 

4.2.3. Materiais Promocionais 

0 Departamento Comercial tern a responsabilidade de desenvolver e aprovar 

a confecc;ao de todos os materiais promocionais (panfletos, folders, catalogos, 
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cupons promocionais, cartazes, e-mails, etc ... ) da Cosmetic Natural e das suas 

Filiais. Esta medida visa criar urn padrao de qualidade para os materiais enviados 

aos clientes, via televendas, lojas e vendas externas. 

Cientes das necessidades especificas de algumas lojas, alem dos materiais 

padrao para todos OS pontos de vendas sao desenvolvidas pegas particulares de 

acordo com as necessidades que vao surgindo em cada loja, seguindo a linha de 

comunicagao adotada pela empresa. 

Na confecgao de tais itens tem-se a preocupagao e o cuidado para que nao 

haja distorgoes esteticas ou de informagoes no que e veiculado com o nome da 

empresa. Segundo a politica da empresa, sao pequenos detalhes que fazem a 

diferenga na consolidagao da marca e consequentemente nas vendas dos produtos. 

4.3. PRINCIPAlS CLIENTES E FORNECEDORES 

Por se tratar de uma empresa de varejo os clientes da Cosmetic sao de 

fundamental importancia, pois eles que garantem a continuidade do neg6cio, a 

divulgagao da marca, e outros. 

Na Cosmetic existe urn servigo especializado de atendimento ao cliente, bern 

como diversas politicas e normas que visam garantir a qualidade e padrao de 

atendimento nas lojas. As consultoras de vendas recebem treinamentos constantes 

para aperfeigoamento nas praticas de venda. 

Com os fornecedores a empresa sempre mantem uma relagao de parceria 

visando garantir a qualidade dos produtos fornecidos. 

A seguir sao destacados os principais clientes e fornecedores da empresa. 
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4.3.1. Clientes 

Os clientes da empresa Cosmetic Natural Ltda. sao os consumidores finais. 

A empresa mantem seu foco de venda direcionado para os consumidores da 

classe media. 

Existem produtos elaborados para crian9as, homens e mulheres. Porem cerca 

de 80% da linha e destinada ao consumo pelas mulheres. 

4.3.2. Fornecedores 

Os principais fornecedores da empresa sao: 

1) Fornecedor de Produtos para Revenda: Essencia Industria de Cosmeticos Ltd a. 

2) Fornecedor de Servi9os de Marketing e Propaganda: A Essencia do Franchising 

Ltd a 

3) Fornecedores de Materiais para Uso e Consumo: Antilhas Embalagens Editora e 

Grafica, IN Vitro Comercio de Artigos de Decora9ao, Regispel Industria e Comercio 

de Bobinas Ltda, Roccoplan Papelaria Ltda, Datamaker Designers e Comunica96es. 

4) Fornecedores de bens para imobilizado: Ramsor Ltda, RPS Informatica, M6veis 

Rudnick SA. 

Os fornecedores de produtos para revenda e de propaganda e marketing, 

sao empresas interligadas, pertencentes tam bern ao grupo "A Essencia". 

4.4. PROPOSTA PARA IMPLEMENTA<;AO DAAUDITORIA INTERNA 

Toda empresa apresenta pontos a serem melhorados visando o born 

andamento das opera96es e consequentemente o alcance dos objetivos 

determinados pela mesma. Na Comestic Natural Ltda com a implanta9ao do 
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departamento de auditoria interna, as dificuldades de controles e processos 

encontradas atualmente poderao ser minimizadas. A fungao da auditoria seria fazer 

com que os objetivos fossem atingidos garantindo que as normas e procedimentos 

estao sendo cumpridos, alem de dar uma excelente contribuigao para melhoria dos 

controles internos existentes como tambem sugestoes para criagao de outros 

controles e procedimentos. 

A Auditoria lnterna tambem pode contribuir para o trabalho dos auditores 

independentes, o qual e realizado anualmente na empresa Cosmetic. 

Por ser uma empresa do ramo do comercio varejista, a empresa necessita de 

controles eficientes para garantir o born andamento das atividades, e a auditoria 

interna viria de encontro a essa necessidade, objetivando proporcionar a 

administragao da empresa urn acompanhamento adequado de todos os processos e 

procedimentos internos. 

A seguir serao apresentados os itens relevantes que farao parte da proposta 

para implementagao de Auditoria lnterna na Cosmetic Natural Ltda. Como se trata 

de urn modelo a ser estudado e viabilizado, na pesquisa foi dado enfoque apenas 

nos departamentos: Contabilidade Societaria, Contabilidade Fiscal e Financeiro, 

porem os procedimentos de auditoria interna poderao ser aplicados aos demais 

departamentos da empresa. 

4.4.1. Avaliagao dos Controles e Procedimentos dos Departamentos Financeiro, 

Fiscal e Contabilidade. 

A empresa Cosmetic possui urn Manual de procedimentos denominado 
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"Manual de Opera goes". Nele se encontram todas as normativas direcionadas para 

as administragoes regionais e lojas. 

Essas normativas e procedimentos sao elaborados por cada departamento da 

Matriz em Curitiba e em seguida sao agrupadas em forma de manual. 0 

departamento comercial e responsavel pela centralizagao das informagoes e 

manutengao do manual atualizado, bern como a disponibilizagao deste aos 

funcionarios responsaveis. 

Nos Anexos VI, e VII estao os procedimentos vigentes, elaborados pelos 

departamentos Financeiro, Fiscal e Contabilidade. 

Nos departamentos citados acima existem diversas rotinas e procedimentos 

internos que sao feitos ap6s o recebimento das informagoes e documentagoes das 

lojas. Porem nao existe nada em forma de manual como e o caso dos 

procedimentos para as lojas e regionais. 

Com base no processo de acompanhamento, entrevistas e aplicagao do 

questionario (Anexo VIII) nos departamentos Contabil, e Financeiro, foram 

destacadas a seguir algumas das principais defici€mcias encontradas: 

1 ) 0 Manual de Operagoes nao e de conhecimento de todos OS 

funcionarios do departamento. 

2) Novas Colaboradores (dos departamentos pesquisados) nao recebem 

treinamento adequado sabre a polltica e normas da empresa. 

3) Nao existe acompanhamento dos procedimentos constantes no manual 

por parte dos funcionarios do Financeiro, Fiscal e Contabil, ou seja, os 

procedimentos existem, mas nao sao avaliados se estao sendo seguidos 

de forma correta. 
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4) 0 recebimento de Notas Fiscais, Faturas, Boletos, etc, sao centralizados 

no Fiscal, o qual nao mantem urn procedimento padrao para controle e 

conferencia desses documentos. Como nao existem normativas e 

procedimentos internos definidos para os funcionarios do departamento, 

cada urn faz seu controle de forma diferente. 

5) A inexistencia de alguns procedimentos normatizados, e a falta de 

integrac;ao do sistema das filiais com o sistema da Matriz, fazem com 

que ocorram diversos re-trabalhos entre os departamentos. Exemplo: no 

fechamento mensal a conferencia da Receita Contabil x Faturamento 

Financeiro e feita no setor Financeiro, depois no Fiscal e posteriormente 

na Contabilidade. 

6) A inclusao das informac;oes das lojas no sistema Fiscal de forma manual 

gera uma demanda de mao-de-obra de tal forma que nao ha 

disponibilidade por parte dos funcionarios para analisar, conferir e 

melhorar seus controles. 

7) A falta de treinamentos, procedimentos e normativas para os 

funcionarios dos departamentos Fiscal e Contabil, contribuem para que 

ocorram erros e atrasos na entrega de obrigac;oes acess6rias, 

pagamento de multas referentes a impastos, etc. 

8) A empresa alem da comercializac;ao de produtos, tambem realiza 

servic;os de automaquiagem. No Manual da area financeira (Anexo VI -

item 3.11 ), consta como deve ser feito o recebimento dessa receita. 

Po rem nao existe procedimento interno para controle dessa operac;ao. 
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Na questao 17 foi solicitada a opiniao dos funcionarios sabre a 

funcionalidade dos controles e procedimentos internes da empresa em geral. 0 

grafico a seguir mostra os resultados: 

Avaliacao Controles e Procedimentos lnternos 

Responderam ao questionario o total de (19) pessoas. Nove pessoas (47o/o) 

avaliam os controles e procedimentos internes como "Regular" tres pessoas (16°/o) 

avaliam como "Ruim" e 7 pessoas (37°/o) como "Born". 

Esses funcionarios a maioria da area Contabil e Fiscal, comentaram que e 

necessaria nao s6 fazer uma revisao nos controles internes, mas que o 

acompanhamento e avaliaQao sao pontos fundamentais para que o sistema funcione 

adequadamente garantindo a qualidade e eficiencia das informaQ6es contabeis e 

das atividades em geral. 

4.4.2. Diagn6stico do Sistema de Controles Internes 

Os sistemas de controles internes nao sao totalmente coordenados e 

integrados. As informaQ6es da area de contas a pagar, da contabilidade fiscal, de 

controle patrimonial e contabilidade societaria sao integradas entre si, porem 

existem muitas deficiencias e ajustes a serem feitos. A fase de integraQao dos 

sistemas terminou em Agosto de 2004, atualmente a empresa esta identificando as 

falhas e planejando melhorias. 
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Outro ponto critico do Sistema de lnformagoes da Cosmetic Natural Ltda. 

sao as integragoes dos faturamentos realizados pelas lojas pr6prias regionais 

diretamente com as interfaces, incluindo as vendas, devolugoes e transfen3ncias 

entre filiais, movimentagoes estas que atualmente nao estao integradas entre si e 

com a matriz. Esta deficiemcia ocorre porque o sistema de gerenciamento das 

vend as nas lojas (Practico) nao tern integragao com o sistema da matriz (RM 

Sistemas). Ou seja, os processos que sao gerados pelo Practico necessitam ser 

incluidos no Sistema RM "manualmente", e gerando re-trabalhos para os 

departamentos Financeiro, Fiscal e Contabil. 

A administragao tern consciencia da necessidade de integragao das 

informagoes do sistema Practico versus RM Sistemas, principalmente para melhoria 

dos processos e controles internos. No entanto, existem diversos fatores tais como: 

politica da empresa, custo do projeto, normas estabelecidas pelo Grupo, etc., que 

impedem o andamento do planejamento ideal e a concretizagao da integragao total 

entre as interfaces do processo de gestao da operagao. 

4.4.3. Avaliagao do Interesse na Proposta de lmplantagao da Auditoria lnterna 

Na questao 18 (vide Anexo VIII) foi solicitada a opiniao dos funcionarios 

sobre a implantagao da auditoria interna na empresa. Essa questao, 

especificamente, foi feita a todos os funcionarios (Coordenagao e Operacionais) 

locados na Matriz em Curitiba no total de 35 pessoas. 

0 grafico a seguir mostra os resultados: 



Avaliac;ao Interesse Depto "Auditoria lnterna" 

14o/o 

61o/o 

• Acho que nao ha necessidade 

• Nao vejo tanta irllJortancia, mas os controles internos poderiam melhorar 

o Otirrn. A auditoria interna e uma excelente "ferramenta" pra assessorar 
Adm da erllJresa. 

o Nao sei opinar. 
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Conforme os resultados obtidos verifica-se que ha interesse da maioria dos 

funcionarios na implanta(fao da auditoria interna. As pessoas que nao souberam 

opinar (5) nao conhecem o funcionamento de urn departamento de auditoria interna. 

A opiniao de que nao ha necessidade de manter urn departamento de auditoria 

interna, partiu de (5) funcionarios que avaliam o trabalho da auditoria independents 

como satisfat6rio a necessidade da empresa. No entanto, a maioria (61 °/o) sabe da 

importancia da auditoria interna e acreditam que a Empresa Cosmetic s6 tern a 

ganhar, caso a implanta(fao ocorra. 

Essa avalia(fao de interesse foi feita com o objetivo de analisar como os 

funcionarios dos setores administrativos (Matriz) reagiriam diante de uma proposta 

de mudan<fa. A partir do momenta que uma ideia e aceita pela maioria dos 

funcionarios, fica mais facil a sua "venda" para a Gerencia e consequentemente para 

a Presidencia da empresa. 
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4.4.4. Fun<;ao da Auditoria lnterna na Empresa Cosmetic 

Diante da avalia<;ao apresentada nos itens acima, fica evidente a 

necessidade que a empresa Cosmetic Natural Ltda. tern de fazer uma revisao de 

seus controles internos e acompanhamento dos mesmos, para que sejam evitadas 

fraudes, custos desnecessarios, etc. 

A implanta<;ao de urn departamento de auditoria interna na empresa 

Cosmetic, funcionando de forma a garantir a qualidade da gestao dos controles 

internos, s6 trara beneffcios para a mesma, e estara otimizando os processes e 

consequentemente contribuindo para o alcance de alguns de seus objetivos 

importantes tais como: 

1) Foco no resultado operacional positivo; 

2) Organiza<;ao da estrutura interna da matriz e das filiais; Redu<;ao dos 

custos operacionais das lojas e das filiais; e 

3) Padroniza<;ao e informatiza<;ao dos processes operacionais da matriz e 

das filiais. 

0 Departamento de auditoria interna tera a fun<;ao de fornecer aos 

administradores (Diretores, Gerentes, Coordenadores) informa<;oes que os auxiliem 

a controlar as opera<;oes e atividades pelas quais sao responsaveis. 

Para que o trabalho da auditoria tenha o maior grau de aceita<;ao e 

profissionalismo, o departamento deve atuar em nivel de assessoria, reportando-se 

diretamente ao nfvel mais alto da empresa. No caso da empresa Cosmetic seria a 

Presidencia do Grupo. 

0 organograma da empresa com o departamento de auditoria interna seria o 

seguinte: 
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Presidencia do grupo 
Auditoria lnterna 

I 
I I 

Gerencia Nacional de Gerencia Administrativa, 
Vendas Financeira e Infra Estrut. 

Lojas Curitiba (20) 
I-- f..--

Tl 

Lojas Belo Horizonte - - Recursos Humanos 
(18) 

Lojas Brasilia (10) 
I-- -

Financ;as 

Lojas Aracaju (5) 
I-- 1--

Planejamento 
Financeiro 

Contabilidade -

A subordinac;ao da auditoria interna ao nlvel mais alto da empresa e 

necessaria, pois auditor interno deve ter total liberdade para revisar e avaliar as 

normativas, os procedimentos, os registros, etc. 

Deve ficar claro na empresa que a func;ao exercida pelo auditor de forma 

alguma isenta os demais membros da empresa, das responsabilidades que lhe 

foram designadas. 

A func;ao da auditoria e revisar, avaliar, apresentar sugestoes e 

recomendac;oes, porem nao se pode pensar que o auditor ira planejar e implantar 

procedimentos, isso faz parte do aspecto independencia que se deve ter em 

auditoria. 
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A auditoria interna na empresa Cosmetic pode funcionar a principia apenas 

para a area Operacional e Contabil, como uma forma de testar a viabilidade de seus 

procedimentos. Nada impede que futuramente o departamento atenda todas as 

empresas do grupo "A Essemcia" podendo atuar tambem em outras areas como: 

Qualidade, Gestao, Informatica, e outras. 

Entretanto, a definic;ao da area de especializac;ao da auditoria interna, cabe 

a administrac;ao da empresa. Ela e quem ira decidir conforme os objetivos que se 

queira atingir com as atividades realizadas no departamento. 

4.4.5. Etapas para lmplementac;ao da Auditoria lnterna 

A implantac;ao de urn departamento de auditoria interna na empresa 

Cosmetic Natural Ltda. e viavel na medida em que vern agregar valor ao neg6cio, 

assessorando a administrac;ao e visando melhoria continua. 

A seguir serao sugeridas etapas para a implantac;ao do departamento de 

auditoria interna na empresa Cosmetic Natural Ltda. 

1 a Etapa - Aceitac;ao da Proposta 

A proposta de implantac;ao de auditoria interna deve ser em primeiro Iugar 

aceita pela Presidencia e demais membros da alta administrac;ao da Cosmetic 

Natural Ltda. 

Como se trata de urn departamento que ira alterar a estrutura da empresa 

precisa estar bern definido e aceita a sua func;ao. 
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2a Etapa - Reuniao de Alinhamento e Definigoes para a lmplementagao 

Devera ser feita uma reuniao de alinhamento com os responsaveis 

(Diretores, Gerentes, Coordenadores e outros) para elaborar urn planejamento onde 

serao definidos todos os passos para implementagao da Auditoria, dentre eles: 

1) Definigao de responsaveis pelo projeto de lmplementagao; 

2) Previsao da data de inlcio do projeto; 

3a Etapa - Analise de Viabilidade e Elaboragao de Cronograma 

Definidos os responsaveis pelo projeto de implementagao, estes deverao 

elaborar uma analise previa de viabilidade. 

Nesta analise deverao constar os seguintes itens: 

1) Definigao do Objetivo de implementagao do departamento de auditoria 

interna; 

2) Justificativa de se implantar a auditoria interna; 

3) Previsao dos recursos necessarios a implantagao, tais como: 

Contratagao de profissionais, aquisigao de equipamentos, custos com 

treinamentos e viagens, contratagao de servigos de assessoria de 

terceiros, entre outros. 

4) Previsao dos beneflcios que o departamento pod era trazer para a 

empresa; 

5) Previsao da redugao de custos (se houver); e 

6) Outros itens que sejam considerados importantes; 
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Ap6s a aprova<;ao da analise de viabilidade pelo responsavel (Diretor, 

Presidente ), a equipe designada para efetivar a implementa<;ao deve elaborar urn 

plano de a<;ao com cronograma, o qual ira contemplar todas as fases do projeto, tais 

como: 

1) Plano de lmplementa<;ao: Elabora<;ao, aprova<;ao, comunica<;ao aos 

responsaveis, e outros; 

2) Escolha da Equipe responsavel pelo projeto, reuniao da equipe, 

comunica<;ao aos funcionarios; 

3) Alinhamento da equipe: defini<;ao dos objetivos; valida<;ao dos papeis; 

defini<;ao das atribui<;oes e fluxos, contrata<;ao de terceiros (Assessoria); 

4) Contrata<;ao de profissionais para o departamento de auditoria; 

5) Defini<;ao de fun<;oes e atividades (equipe auditoria); 

6) Treinamentos para a equipe de auditoria; 

7) Planejamento das atividades (Equipe de Auditoria); 

8) Avalia<;ao. 

Nos Anexos XVI, XVII foram elaborados modelos de Analise de Viabilidade e 

Cronograma respectivamente. 

No Anexo XVIII foi elaborado urn modelo com urn resumo dos principais 

papeis e responsabilidade da equipe de auditoria interna. 

Para inlcio das atividades o departamento de Auditoria lnterna na empresa 

Cosmetic pode ser composto por apenas dois funcionarios, urn Auditor Senior e urn 

Auditor Junior. Se houver no futuro interesse em expandir as atividades da auditoria 
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para todas as empresas do grupo, a equipe entao devera ser complementada com a 

contrata9ao de mais funcionarios. 

4a Etapa- Acompanhamento da lmplementa9ao do Projeto 

Nessa fase, os responsaveis devem acompanhar a execu9ao do plano de 

implementa9ao e se necessaria fazer os devidos ajustes, sempre em sintonia com 

todos os envolvidos. 

sa Etapa- Avalia9ao dos Resultados da lmplementa9a0 

Depois de implantado o departamento de auditoria interna na empresa, os 

responsaveis pelo projeto podem elaborar para a Presid€mcia/ Administra9ao urn 

relat6rio contendo urn resumo das fases da implementa9ao comparando o que foi 

planejado com o realizado. 

Pode ser definido tambem urn periodo para avalia9ao das atividades da 

auditoria interna verificando, por exemplo, os seguintes itens: 

9) 0 que houve de melhorias com a implanta9ao dos procedimentos de 

auditoria interna; 

1 0) Quais os beneficios que o departamento esta trazendo para a empresa; 

11) A empresa conseguiu reduzir custos? Quais? 

12) Outros itens relevantes. 

0 departamento de auditoria interna deve estar em constante avalia9ao 

visando sempre a melhoria continua e alcance se seus objetivos. 
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5. CONCLUSAO 

Com constante crescimento das organiza96es e diversifica<{ao de suas 

atividades se torna impossivel um grupo limitado de pessoas controlarem todos os 

processos que ocorrem. 0 volume e complexidade das opera96es aumentam, e 

consequentemente os administradores tern a preocupa<fao no sentido de 

integridade, eficiencia e aprimoramento continuo de seus controles. 

Diante desse cenario destaca-se a importancia da auditoria interna que tern 

a finalidade de fornecer aos administradores, informa<{oes que os auxiliem a 

controlar as opera96es e atividades pelas quais sao responsaveis. 

A presente monografia demonstrou o caso da empresa Cosmetic Natural 

Ltda, na qual e sugerida a implementa<{ao de um departamento de auditoria interna, 

como ponto de melhoria para seus controles e procedimentos internos. 
I 

A pesquisa realizada para desenvolvimento do estudo contribuiu para o 

aprimoramento de conhecimentos na area de auditoria, bern como proporcionou 

uma visao mais detalhada de todos os processos de uma empresa do ramo do 

comercio varejista de perfumaria e cosmeticos. 

Na empresa foi dada enfase na analise dos procedimentos e controles 

internos apenas dos departamentos Contabil, Financeiro e Fiscal. Atraves do 

acompanhamento das atividades com os responsaveis das areas e aplica<{ao de um 

questionario para os funcionarios, foi possivel detectar algumas falhas nos controles 

e procedimentos internos. 

A maioria dos funcionarios da empresa Cosmetic tern uma visao positiva 

com rela<{ao a implementa<{ao de um departamento de auditoria interna. No entanto 

a concretiza<{ao da proposta depende de analise e avalia<{ao da alta administra<{ao. 
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Conforme demonstrado neste trabalho academico, nenhuma empresa esta 

livre de falhas em seus processos, porem nao basta apenas ter somente alguns 

bans controles internos. Existe a necessidade de estar sempre os atualizando e 

adaptando-os a realidade. A preven<;ao e urn trabalho continuo e ininterrupto. E a 

auditoria interna, nesse sentido, tern urn papel decisivo e de extrema importancia na 

avalia<;ao permanente dos controles internos dentro das organiza<;oes. 

A implementac;ao de urn departamento de Auditoria lnterna na empresa 

Cosmetic Natural Ltda, trara muitos beneflcios, ou seja, ira proporcionar urn 

permanente controle de todas as suas opera<;oes. A existencia deste departamento 

dentro da organiza<;ao e garantia de uma auditoria continua, proporcionando maior 

seguranc;a quanta ao funcionamento correto das operac;oes internas, fornecendo 

analises, sugerindo melhorias, alem de garantir a confiabilidade das informac;oes. 

Enfim, espera-se que esta contribui<;ao academica possa oferecer aos 

administradores da empresa Cosmetic Natural Ltda, bern como aos alunos e 

profissionais da area Contabil, uma melhor compreensao da fun<;ao e objetivos da 

auditoria interna e a importancia de seu papel dentro de uma organizac;ao. 
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7. ANEXOS 
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Anexo - I - Exemplo de Programa de Auditoria 



PROGRAMA DE AUDITORIA 

CLIENTE: EMPRESA Y 

AREA: Contas a Pagar 

DATA: 31/7/2002 

Objetivos: 

1 - Determinar se todas as obrigact6es estao contabilizadas e sao realmente devidas. 
2 - Analisar a eficiencia dos controles internes, se estes atendem ou nao as necessidades 

da empresa. 
3 - Verificar se foram aplicados os pincipios fundamentais de contabilidade. 
4 - Verificar o sistema de autorizactao e aprovactao para compras e pagamentos. 
5- Verificar a idoneidade dos documentos comprobat6rios. 

Procedimentos: 

• ·Obter listagens dos ultimos 6 meses de duplicatas a pagar com vencimentos e verificar o 
saldo confrontando-o com o razao. 

• Verificar nos ultimos 3 meses se os pagamentos de duplicatas estao sendo efetuados nos 
respectivos vencimentos e se houveram descontos para pagamentos antecipados. 

• Selecionar, 10% das notas fiscais do movimento de 1 mes e comprovar se estas estao 
sendo conferidas com as ordens de compra . 

• Assegurar que os pagamentos efetuados pelo setor estao sendo autorizados pela diretoria 
ou procurador. 

_ Comprovar a existencia de manual de procecssamentos para a area. 

Controles lnternos 

- Relat6rios de idade de vencimento das obrigact6es; 

• Relactao das contas a pagar; 

• Relat6rio de dividas liquidadas; 

- Relat6rios de cheques emitidos p/ vencimento; 

- Comprovantes (nota fiscal, extratos, contratos, estatutos, etc.); 

- Balancete Contabil. 

lmplicacoes Fiscais/Procedimentos 
• Existencia de obriga(foes irreais ou ja pagas no passive caracteriza omissao de receitas 

com reflexes de tributactao das mesmas; 

• No caso de dividendos distribuidos, existem periodos em que os mesmos eram tributados 
para fins de imposto de renda na pessoa do s6cio. 

II 
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Anexo- II- Exemplo de Questionario de Controle lnterno 



QUESTIONARIO DE CONTROLE INTERNO 

I 

CLIENTE: EMPRESA Y 

AREA: 
DATA: 

Contas a Pagar 

31/7/2002 

Descri~ao das Perguntas 11 Resposta I 
~INaoiiN/AI 

101 -Existe controle para pagamentos? I ODD 
02 - Este controle atende as necessidade da empresa? DOD 
03 - Existe urn responsavel, que habilite as notas fiscais para DOD pagamento? 

04 - Ha seguran~a de que somente as compras efetivamente recebidas ODD serao liberadas para pagamento? 

05 - E feita a conferencia da nota fiscal com a respectiva ordem de DOD compra? 

06 - A concilia~ao dos pagamentos e feita periodicamente? DOD 
07 - Ap6s o pagamento, o titulo e baixado no sistema? ODD 
08 - Os controles internos asseguram que os documentos sejam pagos DOD na epoca devida, evitando multas e juros de mora? 

09 - A empresa paga juros habitual mente? DOD 
110- Os pagamentos sao efetuados em dia? I DOD 
11 - Os impastos e bases de calculo das notas fiscais sao conferidos? DOD 
12 - A codifica~ao fiscal da nota e conferida? DOD 
13 - Sao checadas as notas fiscais de compras com as duplicatas para DOD evitar pagamentos indevidos? 

14 - A empresa obtem descontos sabre duplicatas a pagar? ODD 
15 - Os descontos obtidos e juros pagos sabre as duplicatas sao DOD contabilizados no pagamento das mesmas? 

16 - Os juros pagos sabre as contas sao levados ao conhecimento da DOD diretoria? 

17 - Quando sao efetuadas devolu~oes de compras, existe controle para DOD assegurar que seja resgatado o valor pago? 

-
I ~IE=Ia=b=o=ra:::!~=a=o=: =========~1,'1 _IRevisao: ·. 



QUESTIONARIO DE CONTROLE INTERNO 

CLIENTE: EMPRESA Y 

AREA: Contas a Pagar 

DATA: 31/7/2002 

I Descri~ao das Perguntas 11 Resposta I 
I Sim II Nao II N/ A I 

18 - Existe provisao para contingemcias (trabalhista/tributaria)? DOD 
119 -Ja foi utilizada? IDDD 
20 - 0 valor provisionado atendeu as necessidades? ODD 
21 - Existe sistema formal de autoriza~ao e aprova~ao para compras e DOD pagamentos? 

122- As assinaturas sao conferidas? I DOD 
123- Ha controle dos cheques emitidos? I DOD 
24 - Os cheques sao emitidos somente para documentos habilitados para DOD pagamento pelo setor de contas a pagar? 

125- Todos os cheques sao nominatives? I ODD 
26 - Os cheques sao assinados por rna is de urn funcionaric DOD categorizado? 

27 - Os documentos a serem pagos acompanham os cheques para DOD assinatura? 

28 - Os signataries examinam a documenta~ao antes de assinarem os DOD cheques? 

29 - Ha controles para assegurar que todos os pagamentos sejam DOD registrados na contabilidade? 

30 - Existe segrega~ao de fun~oes entre o setor de contas a pagar DOD contabilidade e compras? 

31 - Os comprovantes de pagamento sao arquivados seguindo criterios ODD de data e ordem de lan~amento? 

I I DOD 
I I DOD 
I I DOD 

-
II 
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Anexo- Ill- Modelo de Papel de Trabalho 



CLIENTE: 

SEQAO I CONTA: 

FINALIDADE: 

Revisao 

Senior Gerente 

I I I I 
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Anexo - IV- Exemplos de Papeis de Trabalho Auditoria lndependente 



CLIENTE: EMPRESA X 

SEGAOICONTA: ~A~TJ~1~~o ____________________________________________________ __ 

FINALIDADE: CEDULA MESTRA 311112003 

I DESCRI~AO IB SALDO EM SALDO EM SALDOEM B SALDO 
31/01/02 28/02/02 31/03/02 AJUSTADO 

ATIVO CIRCULANTE 1.494.548,71 1.841.221 ,82 2.066.962,90 

Oisponivel A 764.651,28 1.327.926,96 720.270,61 
Caixa A1 130.725,72 33.873,16 18.046,66 

Bancos Conta Movimento A2 633.925,56 1 .294.053,80 702.223,95 

Direitos Real. Curto Prazo 8 683.397,43 466.794,86 1.300.192,29 
Contas a Receber 81 650.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

TributosiContrib. Compens. 82 33.397,43 66.794,86 100.192,29 

Estoques c 46.500,00 46.500,00 46.500,00 
Materia Prima c1 34.500,00 34.500,00 34.500,00 

Material de Consume c2 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

ATIVO REAL. LONGO PRAZO F 16.059,61 16.059,61 16.059,61 

Direitos Real. L. Prazo 16.059,61 16.059,61 16.059,61 
Clientes F1 12.232,24 12.232,24 12.232,24 

Netas Promiss6rias a Rec. F2 3.827,37 3.827,37 3.827,37 

ATIVO PERMANENTE 432.040,74 427.218,59 422.396,44 

lmobilizado H 561.471,35 561.471,35 559.328,07 

( - ) Deprecia~io H1 (129.430,61) (134.252,76) (136.931,63) 

TOTAL DO ATIVO 1.942.649,06 2.284.500,02 2.505.418,95 

IObservaQi\o I Elaborado por Revisao 

Senior Gerente 

I I I I 



CLIENTE: EMPRESA X ~ 
SEQAO/CONTA: _D_~_P_O_N_iVi_E_L _______________________________________________ ~ 
FINALIDADE: CEDULA MESTRA 31/112003 

I DESCRICAO IB SALDO EM SALDO EM SALDO EM EJ SALDO 
31/01/02 28/02/02 31/03/02 AJUSTADO 

1- CAIXA A1 130.725,72 D 33.873,16 D 18.046,66 D v 
2- BANCOS CONTA MOVIM. A2 633.925,56 D 1.294.053,80 D 702.223,95 D v 

Banco do Brasil A2.1 623.271,44 D 1.283.651,42 D 691.975,77 D 

Banco HSBC A2.2 168,33 D 88,83 D 54,83 D 

Banco Bradesco A2.3 10.485,79 D 10.313,55 D 10.193,35 D 

V CONFORME BALANQO PATRIMONIAL 

Revisao 

Senior Gerente 

I I I I 



CLIENTE: EMPRESA X 

SEQAO I CONTA: DISPONIVEL I CAIXA 

FINALIDADE: ANALISE DE CAIXA 

DESCRICAO 113 
CAIXA A 

SALDO EM 
31/01/02 

# 
130.725,72 D 

~v-

T 

CONFRONTAMOS COM OS ORIGINAlS 

II II 
CONFORME RAZAOIBALANCETE 

II II 
CONFORME DOCUMENTOS VERIFICADOS 

TOTALIZADO 

NOTA: COMPET~NCIA DE ACORDO COM 0 PERIODO. 

SALDO EM 
28/02/02 

# 
33.873,16 D 

~v-

T 

CONTAGEM DE NUMERARIO VERIFICADO E TOTALIZADO. 

ILJI II 

SALDO EM 
31/03/02 

# 
18.046,66 D 

~v-

T 

31/1/2003 

r-=:::l SALDO 
~ AJUSTADO 

Revisao 

Senior Gerente 

I I I I 



CLIENTE: EMPRESA X 

SEQAO I CONTA: DISPONiVEL I BANCO 

FINALIDADE: ANALISE DE BANCO 311112003 

I DESCRI<;Ao IB SALDOEM SALDO EM SALDOEM EJ SALDO 
31/01/02 28/02/02 31/03/02 AJUSTADO 

~ ~ ~ 
BANCOS CONTA MOVIM. A 633.925,56 D 1.294.053,80 D 702.223,95 D 

v•T v-T v-T 

~ CONFORME RAZAOIBALANCETE 

v- II II 
CONFORME DOCUMENTOS VERIFICADOS 

T TOTALIZADO 

NOTA: COMPET~NCIA DE ACORDO COM 0 PER(ODO. 

u 
Revisao 

Senior Gerente 

I I I I 



CLIENTE: EMPRESA X 

SE<;AO I CONT A: DISPONiVEL I BANCO 

FINALIDADE: ANALISE DE BANCO 311112003 

I DESCRI<;AO IEJ SALDOEM SALDO EM SALDO EM B SALDO 
31/01/02 28/02/02 31/03/02 AJUSTADO 

~ ~ ~ 
Banco do Brasil A 623.271,44 D 1.283.651,42 D 691 .975,77 D 

v•T v-T v-T 

~ CONFORME RAZAO/BALANCETE 

v- II II 
CONFORME DOCUMENTOS VERIFICADOS 

T TOTALIZADO 

NOTA: COMPET~NCIA DE ACORDO COM 0 PERIODO. 

u 
Revisao 

Senior Gerente 

I I I I 



CLIENTE: EMPRESA X 

SEQAOICONTA: ~E=M~P~R=E=SA~X~------------------------------------------------

FINALIDADE: ANAUSE DE BANCO 311112003 

I DESCRI~AO IG SALDO EM SALDOEM SALDOEM B SALDO 
31/01/02 28/02/02 31/03/02 AJUSTADO 

~ ~ ~ 
Banco HSBC A 168,33 D 88,83 D 54,83 D 

v-T v-T v-T 

~ CONFORME RAZAOIBALANCETE 

v- II II 
CONFORM E DOCUM ENTOS VERIFICADOS 

T TOTALIZADO 

NOTA: COMPET~NCIA DE ACORDO COM 0 PERIODO. 

u 
Senior Gerente I Elabo~~~ par 

Revisao 

I I I I 



CLIENTE: EMPRESA X 

SEQAO I CONTA: DISPONiVEL I BANCO 

FINALIDADE: ANALISE DE BANCO 311112003 

I DESCRIC~AO IG SALDO EM SALDO EM SALDOEM B SALDO 
31/01/02 28/02/02 31/03/02 AJUSTADO 

~ ~ ~ 
Banco Bradesco A 10.485,79 D 10.313,55 D 10.193,35 D 

v•T v-T v-T 

~ CONFORME RAzAOIBALANCETE 

v- II II 
CONFORME DOCUMENTOS VERIFICADOS 

T TOTALIZADO 

NOTA: COMPET~NCIA DE ACORDO COM 0 PERIODO. 

Revisao 

Senior Gerente 

I I I I 



CLIENTE: EMPRESA X 

SEQAO I CONTA: DIREITOS REALizAVEIS A CURTO PRAZO 

FINALIDADE: CEDULA MESTRA 311112003 

I DESCRI<;;AO IB SALDOEM SALDOEM 
SALDO EM 31/03/02 B SAL DO 

31/01/02 28/02/02 AJUSTADO 

1- CONTAS A RECEBER 81 650.000,00 D 400.000,00 D 1.200.000,00 D v 

2- TRIBUTOS E CONTRIBUI-
82 

33.397,43 D 66.794,86 D 100.192,29 D v 
QOES A COMPENSAR 

V CONFORME BALANQO PATRIMONIAL 

I

Observayao: I'·E-Ia_b_o_

1

r-ad-o

1

-po_r_: ----+--....:::.::.:.:.:.:::..:._R_e_vt+·-sa_o_.:::..::..:..::..:...;.;.;::__--ll 
r- Senior Gerente 

I I I I 



CLIENTE: EMPRESA X 

SEQAO I CONTA: DIREITOS REALizAVEIS A CURTO PRAZOICONTAS A RECEBER 

FINALIDADE: ANALISE DE CREDITOS 31/1/2003 

I DESCRI~AO IG SALDOEM SALDO EM 
SALDO EM 31/03/02 B SAL DO 

31/01/02 28/02/02 AJUSTADO 

1 - CLIENTES A RECEBER B 650.000,00 D 400.000,00 D 1.200.000,00 D v 

V CONFORME BALANQO PATRIMONIAL 

Revisao 

Senior Gerente 

I I I I 



I 

CLIENTE: EMPRESA X Q 
SEC{AO I CONT A: DIREITOS REAUzA VEIS A CURTO PRAZO/TR/BUTOS E CONTRIBUtr;OES A COMPENSAR ~ 
FINALIDADE: ANALISE DE CRED/TOS 311112003 

DESCRI~AO IB SALDO EM SALDOEM SALDOEM B SALDO 
31/01/02 28/02/02 31/03/02 AJUSTADO 

1- IPI A COMPENSAR 8 33.397,43 D 66.794,86 D 100.192,29 D v 

v CONFORME BALANQO PATRIMONIAL 

Revisao 

Senior Gerente 

I I I I 



CLIENTE: EMPRESA X 

SEQAO/CONTA: _E_S~T~O~Q~U~E~S-----------------------------------------------------

FINALIDADE: CEDULA MESTRA 31/1/2003 

I DESCRICAO IG SALDOEM SALDOEM 
SALDO EM 31/03/02 B SALDO 

31/01/02 28/02/02 AJUSTADO 

1 - MATERIAS-PRIMAS c1 650.000,00 D 400.000,00 D 1.200.000,00 D v 
2- MATERIAL DE CONSUMO c2 33.397,43 D 66.794,86 D 100.192,29 D v 

V CONFORME BALANQO PATRIMONIAL 

S~n~r Geren~ 
IObservayiio: Revisao 

I I I I 



CLIENTE: EMPRESA X 

SEQAO I CONTA: ESTOQUES I MA TERIAS-PRIMAS 

FINALIDADE: CEDULA MESTRA 

DESCRI~AO IG 
1- MAT~RIAS-PRIMAS c 

SALDO EM 
31/01/02 

650.000,00 D 

V CONFORME BALANQO PATRIMONIAL 

SALDO EM 
28/02/02 

400.000,00 D 

311112003 

~ SALDO 
SALDO EM 31/03/02 ~ AJUSTADO 

1.200.000,00 D 

Revisao 
Senior Gerente 

I I I I 



CLIENTE: EMPRESA X 

SEQAOICONTA: ~E~S~T~O~Q~U~E~S-----------------------------------------------------

FINALIDADE: CEDULA MESTRA 311112003 

I DESCRI<;AO IG SALDOEM SALDOEM 
SALDO EM 31/03/02 B SAL DO 

31/01/02 28/02/02 AJUSTADO 

1 - MATERIAS-PRIMAS c1 650.000,00 D 400.000,00 D 1.200.000,00 D v 
2- MATERIAL DE CONSUMO c2 33.397,43 D 66.794,86 D 100.192,29 D v 

V CONFORME BALANQO PATRIMONIAL 

Revisao 

Senior Gerente 

I I I I 
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Anexo - V- Modelos de Parecer de Auditoria 



Aos 

MODELO DE PARECER DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES COM ABSTEN<;AO DE OPINIAO 

Adrninistradores e Acionistas (Quotistas) da 

NOME DA ENTIDADE AUDITADA 

Cidade - Estado 

1.Examinamos o balan9o patrimonial da ........... (NOME DA ENTIDADE AUDITADA), levantado 
em 31 de dezembro de 2002, e as respectivas demonstra9oes de resultado, das muta9oes do 
patrimonio liquido e das origens e aplica9oes de recursos correspondentes ao exercicio findo 
naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administra9ao. Nossa responsabilidade e a 
de expressar uma opiniao sobre essas demonstra9oes contabeis. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com ........ 

3. Tendo em vista terem os trabalhos de auditoria sido contratados ap6s 31 de dezembro de 2002, 
nao acompanhamos os inventarios fisicos dos estoques naquela data, nem foi possivel 
satisfazermo-nos sobre a existencia dos estoques mediante aplica9ao de procedimentos 
altemativos de auditoria. 

4.Considerando a relevancia do fato mencionado no item 3, a extensao dos exames nao foram 
suficientes para expressarmos uma opiniao sobre as demonstra9oes contabeis da ......... (NOME 
DA ENTIDADE AUDIT ADA), conforme mencionado no item 1. 

Local e data: 

NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA: 

CRC-(UF) ......... 

NOME DO AUDITOR SIGNATAAIO 

Contador 

CRC-(UF) ......... 



MODELO DE PARECER ADVERSO 

Este parecer decorrede demonstra<;oes contabeis incorretas ou incompletas. 

P ARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Aos 

Administradores e Acionistas (Quotistas) da 

NOME DA ENTIDADE AUDITADA 

Cidade - Estado 

1. Examinamos os balan9os patrimoniais da (NOME DA ENTIDADE AUDITADA), levantados 
em 31 de dezembro de 2002 e 2001, e as respectivas demonstra96es de resultado, das muta96es 
do patrimonio liquido e das origens e aplica96es de recursos correspondentes aos exercicios 
findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administra9ao. Nossa 
responsabilidade e a de expressar uma opiniao sobre essas demonstra96es contabeis. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com ....... . 

3. Nos exercicios de 2002 e 2001, a entidade nao contabilizou os encargos financeiros 
compreendidos de juros, corre9ao monetaria e varia9ao cambial sobre os emprestimos e 
financiamentos em divisas estrangeiras a curto e longo prazos no montante anual de R$ 700 mil e 
R$ 300 mil, respectivamente. Como conseqiiencia, os resultados dos exercicios findos em 31 de 
dezembro daqueles exercicios, estao demonstrados a maior em valores equivalentes aos 
mencionados acima, respectivamente, R$ 700 mil e R$ 300 mil. 

4. Em nossa opiniao, considerando a relevancia dos efeitos dos fatos mencionados no item 3, as 
demonstra96es contabeis mencionadas no item 1, nao representam adequadamente em todos os 
aspectos relevantes, a posi9ao patrimonial e financeira da .......... (NOME DA ENTIDADE 
A UDITADA), em 31 de dezembro de 2002 e 2001, nem o resultado de suas opera96es, nem as 
muta96es de seu patrimonio liquido e tampouco as origens e aplica96es de seus recursos 
referentes aos exercicios fmdos naquelas datas, de acordo com os Principios Fundamentais da 
Contabilidade. 

Local e data: 

NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA 

CRC-(UF) ..... 

NOME DO AUDITOR SIGN AT AAIO I Contador I CRC-(UF) ..... 



MODELO DE PARECER DE AUDITORIA SEM 
RESSALVA 

1. Normal 

P ARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Aos 

Administradores e Acionistas (Quotistas) da 

NOME DA ENTIDADE AUDITADA 

Cidade - Estado 

1. Examinamos os balan9os patrimoniais da ...... (NOME DA ENTIDADE AUDIT ADA), 
levantados em 31 de dezembro de 2002 e de 2001, e as respectivas demonstra9oes do resultado, 
das muta9oes do patrimonio liquido e das origens e aplica9oes de recursos correspondentes aos 
exercicios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administra9ao. Nossa 
responsabilidade e a de expressar uma opiniao sobre essas demonstra9oes contabeis. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, 
entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos 
saldos, o volume de transa9oes e os sistemas contabil e de controles intemos da entidade; (b) a 
constata9ao, com base em testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores e as 
informa9oes contabeis divulgados; e (c) a avalia9ao das praticas e estimativas contabeis mais 
representativas adotadas pela administra9ao da sociedade, bern como da apresenta9ao das 
demonstra9oes contabeis tomadas em conjunto. 

3. Em nossa opiniao, as demonstra9oes contabeis acima referidas, representam adequadamente 
em todos os aspectos relevantes, a posi9ao patrimonial e financeira da (NOME DA ENTIDADE 
AUDITADA), em 31 de dezembro de 2002 e de 2001, o resultado de suas opera9oes, as 
muta9oes de seu patrimonio liquido e as origens e aplica9oes de seus recursos referentes aos 
exercicios findos naquelas datas, elaboradas de acordo com os Principios Fundamentais da 
Contabilidade. 

Local e data: 

NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA: 
CRC-(UF) ........ . 
NOME DO AUDITOR SIGNATARlO 
Con tad or 
CRC-(UF) ........ . 



2. Exercicio anterior auditado por outros auditores 

P ARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Aos 

Administradores e Acionistas (Quotistas) da 

NOME DA ENTIDADE AUDITADA 

Cidade - Estado 

1. Examinamos o balan9o patrimonial da (NOME DA ENTIDADE AUDITADA), levantado em 
31 de dezembro de 2002, e as respectivas demonstra96es de resultado, das muta96es do 
patrimonio liquido e das origens e aplica96es de recursos correspondentes ao exercicio findo 
naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administra9ao. Nossa responsabilidade e a 
de expressar uma opiniao sobre essas demonstra96es contabeis. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, 
entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos 
saldos, o volume de transa96es e os sistemas contabeis e de controles internos da entidade; (b) a 
constata9ao, com base em testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores e as 
informa96es contabeis divulgados; e (c) a avalia9ao das praticas contabeis e estimativas mais 
representativas adotadas pela administra9ao da sociedade, bern como da apresenta9ao das 
demonstra96es contabeis tomadas em conjunto. 

3. As demonstra96es contabeis do exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2001, apresentadas 
para fins comparativos, foram auditadas por outros auditores independentes, cujo parecer datado 
de ..... de ...... de 2002, nao continha ressalva. 

4. Em nossa opiniao, as demonstra96es contabeis acima referidas, representam adequadamente 
em todos os aspectos relevantes, a posi9ao patrimonial e financeira da ........... (NOME DA 
ENTIDADE AUDITADA), em 31 de dezembro de 2002, o resultado de suas opera96es, as 
muta96es de seu patrimonio liquido e as origens e aplica96es de seus recursos referentes ao 
exercicio findo naquela data, elaboradas de acordo com os Principios Fundamentais da 
Contabilidade. 

Local e data: 

NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA: 
CRC-(UF) ......... 
NOME DO AUDITOR SIGNATAAIO 
Contador 
CRC-(UF) ......... 



MODELO DE PARECER DE AUDITORIA SEM 
RESSALVA 

l.Normal 

P ARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Aos 

Administradores e Acionistas (Quotistas) da 

NOME DA ENTIDADE AUDITADA 

Cidade - Estado 

1. Examinamos os balan9os patrimoniais da ...... (NOME DA ENTIDADE AUDIT ADA), 
levantados em 31 de dezembro de 2002 e de 2001, e as respectivas demonstra9oes do resultado, 
das muta9oes do patrimonio liquido e das origens e aplica9oes de recursos correspondentes aos 
exercicios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administra9ao. Nossa 
responsabilidade e a de expressar uma opiniao sobre essas demonstra9oes contaheis. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, 
entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos 
saldos, o volume de transa9oes e os sistemas contahil e de controles intemos da entidade; (b) a 
constata9ao, com base em testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores e as 
informa9oes contabeis divulgados; e (c) a avalia9ao das praticas e estimativas contabeis mais 
representativas adotadas pela administra9ao da sociedade, bern como da apresenta9ao das 
demonstra9oes contabeis tomadas em conjunto. 

3. Em nossa opiniao, as demonstra9oes contabeis acima referidas, representam adequadamente 
em todos os aspectos relevantes, a posi9ao patrimonial e fmanceira da (NOME DA ENTIDADE 
AUDITADA), em 31 de dezembro de 2002 e de 2001, o resultado de suas opera9oes, as 
muta9oes de seu patrimonio liquido e as origens e aplica9oes de seus recursos referentes aos 
exercicios fmdos naquelas datas, elaboradas de acordo com os Principios Fundamentais da 
Contabilidade. 

Local e data: 

NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA: 
CRC-(UF) ........ . 
NOME DO AUDITOR SIGNATAAIO 
Contador 
CRC-(UF) ........ . 



2. Exercicio anterior auditado por outros auditores 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Aos 

Administradores e Acionistas (Quotistas) da 

NOME DA ENTIDADE AUDITADA 

Cidade - Estado 

1. Examinamos o balanc;:o patrimonial da (NOME DA ENTIDADE AUDITADA), levantado em 
31 de dezembro de 2002, e as respectivas demonstrac;:oes de resultado, das mutac;:oes do 
patrimonio liquido e das origens e aplicac;:oes de recursos correspondentes ao exercicio findo 
naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administrac;:ao. Nossa responsabilidade e a 
de expressar uma opiniao sobre essas demonstrac;:oes contabeis. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, 
entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos 
saldos, o volume de transac;:oes e os sistemas contabeis e de controles intemos da entidade; (b) a 
constatac;:ao, com base em testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores e as 
informac;:oes contabeis divulgados; e (c) a avaliac;:ao das praticas contabeis e estimativas mais 
representativas adotadas pela administrac;:ao da sociedade, bern como da apresentac;:ao das 
demonstrac;:oes contabeis tomadas em conjunto. 

3. As demonstrac;:oes contabeis do exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2001, apresentadas 
para fins comparativos, foram auditadas por outros auditores independentes, cujo parecer datado 
de ..... de ...... de 2002, nao continha ressalva. 

4. Em nossa opiniao, as demonstrac;:oes contabeis acima referidas, representam adequadamente 
em todos os aspectos relevantes, a posic;:ao patrimonial e financeira da ........... (NOME DA 
ENTIDADE AUDITADA), em 31 de dezembro de 2002, o resultado de suas operac;:oes, as 
mutac;:oes de seu patrimonio liquido e as origens e aplicac;:oes de seus recursos referentes ao 
exercicio findo naquela data, elaboradas de acordo com os Principios Fundamentais da 
Contabilidade. 

Local e data: 

NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA: 
CRC-(UF) ........ . 
NOME DO AUDITOR SIGNATARIO 
Contador 
CRC~(UF) ........ . 



MODELOSDE 

1. Primeira auditoria 

PARECER DE AUDITORIA COM 
RESSALVA 

P ARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Aos 

Administradores e Acionistas (Quotistas) da 

NOME DA ENTIDADE AUDITADA 

Cidade - Estado 

1. Examinamos o balan9o patrimonial da ....... (NOME DA ENTIDADE AUDITADA), levantado 
em 31 de dezembro de 2002, e as respectivas demonstra9oes de resultado, das muta9oes do 
patrim6nio liquido e das origens e aplica9oes de recursos correspondentes ao exercicio findo 
naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administra9ao. Nossa responsabilidade e a 
de expressar uma opiniao sobre essas demonstra9oes contabeis. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com ...... . 

3. Em nossa opiniao, as demonstra9oes contabeis acima referidas, representam adequadamente 
em todos os aspectos relevantes, a posi9ao patrimonial e financeira da ....... (NOME DA 
ENTIDADE AUDITADA), em 31 de dezembro de 2002, exceto reflexos de saldos anteriores, o 
resultado de suas opera9oes, as muta9oes de seu patrim6nio liquido e as origens e aplica9oes de 
seus recursos referentes ao exercicio findo naquela data, elaboradas de acordo com os Principios 
Fundamentais da Contabilidade. 

4. Nao examinados, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as 
demonstra9oes contabeis do exercicio fmdo em 31 de dezembro de 2001, cujos valores sao 
apresentados para fins comparativos e, conseqii.entemente, nao emitimos opiniao sobre elas. 

Local e data: 

NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA: 
CRC-(UF) ........ . 
NOME DO AUDITOR SIGNATARIO 
Contador 
CRC-(UF) ........ . 



2. Especificando o motivo da ressalva 

P ARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Administradores e Acionistas ( Quotistas) da 

NOME DA ENTIDADE AUDITADA 

Cidade - Estado 

1. Examinamos os balan9os patrimoniais da ........ (NOME DA ENTIDADE AUDITADA), 
levantados em 31 de dezembro de 2002 e de 200 1, e as respectivas demonstra96es de resultado, 
das muta96es do patrimonio liquido e das origens e aplica96es de recursos correspondentes aos 
exercicios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administra9ao. Nossa 
responsabilidade e a de expressar uma opiniao sobre essas demonstra96es contabeis. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, 
entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos 
saldos, o volume de transa96es e os sistemas contabeis e de controles intemos da entidade; (b) a 
constata9ao, com base em testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores e as 
informa96es contabeis divulgados; e (c) a avalia9ao das praticas contabeis e estimativas mais 
representativas adotadas pela administra9ao da sociedade, bern como da apresenta9ao das 
demonstra96es contabeis tomadas em conjunto. 

3. A provisao para creditos de liquida9ao duvidosa constituida pel a sociedade em 31 de dezembro 
de 2002 e de R$ ............... Todavia, nossos exames indicaram que tal provisao nao e suficiente 
para cobrir as perdas provaveis na realiza9ao de tais creditos, sendo a insuficiencia nao 
provisionada, naquela data, de aproximadamente R$ . . .. . ... . .. . .. . Conseqiientemente, em 31 de 
dezembro de 2002, o resultado do exercicio e o patrimonio liquido estao superavaliados em 
aproximadamente R$ ............... , liquido dos efeitos tributarios. 

4. Em nossa opiniao, exceto quanto aos efeitos da insuficiencia de provisao para creditos de 
liquida9ao duvidosa comentada no item 3, as demonstra96es contabeis acima referidas, 
representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posi9ao patrimonial e financeira 
da ............... (NOME DA ENTIDADE AUDITADA), em 31 de dezembro de 2002 e de 2001, o 
resultado de suas opera96es, as muta96es de seu patrimonio liquido e as origens e aplica96es de 
seus recursos referentes aos exercicios findos naquelas datas, elaboradas de acordo com os 
Principios Fundamentais da Contabilidade. 

Local e data: 

NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA: 

CRC-(UF) ........ . 



NOME DO AUDITOR SIGNATARIO 
Contador 
CRC-(UF) ........ . 

3. Mencionando a nota explicativa que deu origem a ressalva 

Exemplo: Nota explicativa da diretoria as demonstrar;oes financeiras: 

15. A companhia ndo contabilizou a depreciar;do sobre o im6vel fabril localizado na r:;idade de 
....... , no montante de R$ ...... , por considerar ter o mesmo sido valorizado no exercicio, tendo em 
vista a pavimentar;do da estrada de acesso a capital do estado ocorrida no periodo. 

P ARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Administradores e Acionistas ( Quotistas) da 

NOME DA ENTIDADE AUDITADA 

Cidade - Estado 

1. Examinamos os balan<;os patrimoniais da .............. (NOME DA ENTIDADE AUDITADA), 
levantados em 31 de dezembro de 2002 e de 2001, e as respectivas demonstra<;oes de resultado, 
das muta<;oes do patrimonio Hquido e das origens e aplica<;oes de recursos correspondentes aos 
exercicios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administra<;ao. Nossa 
responsabilidade e a de expressar uma opiniao sobre essas demonstra<;oes contabeis. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, 
entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos 
saldos, o volume de transa<;oes e os sistemas contabeis e de controles intemos da entidade; (b) a 
constata<;ao, com base em testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores e as 
informa<;oes contabeis divulgados; e (c) a avalia<;ao das praticas contabeis e estimativas mais 
representativas adotadas pela administra<;ao da sociedade, bern como da apresenta<;ao das 
demonstra<;oes contabeis tomadas em conjunto. 

3. Em nossa opiniao, exceto quanto ao fato mencionado na Nota Explicativa no 15 e os reflexos 
que dele possam ad vir, estimados em R$ ..... , liquido da provisao de impostos sobre os 
resultados, as demonstra<;oes contabeis acima referidas, representam adequadamente em todos os 
aspectos relevantes, a posi<;ao patrimonial e financeira da ......... (NOME DA ENTIDADE 
AUDITADA), em 31 de dezembro de 2002 e de 2001, o resultado de suas opera<;oes, as 
muta<;oes de seu patrimonio liquido e as origens e aplica<;oes de seus recursos referentes aos 
exercicios findos naquelas datas, elaboradas de acordo com os Principios Fundamentais da 
Contabilidade. 

Local e data: 



NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA: 
CRC-(UF) ........ . 
NOME DO AUDITOR SIGNATAAIO 
Contador 
CRC-(UF) ........ . 

Fonte:http://www.portaldecontabilidade.eom.br/modelos/index.htm. 

28/11/2004 as 15h:35min. 

Aces so em 
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Anexo- VI- Normativas e Procedimentos- (Area Financeira) 



3 

FINANCEIRO 

da Cosmetic 

3.1.1 Notas Fiscais, Faturas de Telefone, Agua e Energia Eletrica, Aluguel 
e demais Boletos. 

• Todos estes documentos deverao vir carimbados no verso da primeira via e preenchidos 
com as seguintes informa9oes: 

> Tipo de despesa e Centro de Resultado. 

• Quando a despesa tiver o valor rateado para mais de urn centro de resultado, o mesmo deve 
vir descrito no verso da nota como valor destinado a cada Centro de Custo. 

Observa~io: 
0 rateio deve ser feito sempre pelo valor 
(total) e nao sobre o valor liquido. 

• Todos os documentos encaminhados via malote deverao vir protocolados em duas vias 
(modelo anexo) ou com cademo protocolo. 

3.1.2 Notas Fiscais de Entrada dos Produtos Comprados junto a Essencia 
(Industria). 

• A Primeira via deve ser carimbada no verso com identifica9ao do centro de resultado e 
encaminhada ao Departamento Financeiro da Cosmetic. 

• A Terceira via deveni ficar arquivada na loja para controle. 

Os documentos acima citados devem ser 
encaminhados imediatamente para o 
departamento financeiro. 

3.1.3 Notas Faturas e Notas de Debito da Essencia do Franchising. 

• Estas notas devem ser encaminhadas ao Departamento Financeiro da Cosmetic, com 
carimbo e identifica9ao do centro de custo. 



3 

• Todas as despesas das lojas com valor acima de R$100,00 serao pagas pelo Departamento 
Financeiro da Cosmetic. 

• Despesas pequenas como: Agua Mineral, Xerox, Material de Limpeza entre outras, 
poderao ser pagas com dinheiro do caixa da loja (fundo de troco), onde sera feita a sangria. 
0 ticket da sangria devera ser anexado a nota de despesa e posteriormente encaminhado 
para o Escrit6rio da Filial, que fara o ressarcimento do valor. 

• 0 Escrit6rio devera encaminhar a Sangria ao Departamento Financeiro da Cosmetic. 
Observe sempre que os comprovantes de despesas deverao ser encaminhados dentro do 
mes de competencia. 

• As notas de despesas devem vir grampeadas a Planilha de Fundo Fixo como comprovante 
no valor total da sangria. Estas notas devem vir carimbadas (no verso) com a identificac;ao 
do Centro de Resultado e Tipo de Despesa, bern como acompanhada de justificativa de 
cada despesa. 

0 prazo para suprimento de caixa sera de Sete dias uteis, o qual tambem sera feito 
mediante protocolo. 

Importante: 

"Nao serao 
rasurados, 

Documentos Aceitos: 

. Notas Fiscais 

. Recibos 

. Tickets 

aceitos documentos 
reembolso somente 

. Documentos que constem identifica9ao da empresa 

. CNP J e Razao Social 

• As despesas feitas diretamente pela loja, deverao ter os seus prazos negociados pela 
Gerente, sendo o maior possivel, desde que nao incorra em acrescimos (juros). 

• Para os valores acima de R$ 100,00 deverao ser feitos tres orc;amentos, os quais devem vir 
anexos a Notal Fiscal. 

9 
Exemplo: 
Materiais eletricos, Manutenc;ao, Graficas entre outras. 
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0 objetivo do Fundo de Caixa existente na loja e facilitar a venda, proporcionando troco exato 
para o cliente. Cada loja deve ter urn saldo pre-estabelecido conforme o faturamento. 

Sugestoes de troco mais usado nas lojas: 

Loj a pequena e media I 

Loja media II 

Loja Grande 

• 0 Fundo de Caixa tambem podeni ser utilizado para despesas com manuten9ao da copa, 

como supermercado, agua mineral, xerox, fax e assim por diante. 

• E proibido utilizar o fundo de caixa para compra de materiais de expediente. 

• Em hip6tese alguma o fundo de caixa ou parte dele podera ser "emprestado" para uso 

particular de qualquer funcionario. 0 descumprimento desta norma implicara em 

demissao. 

• E expressamente proibida a troca de cheques para clientes ou funcionarios das lojas. 

• Sempre que for efetuada a abertura do caixa, a responsavel devera informar o valor exato 

do seu fundo de troco, ou seja, o que realmente tern em caixa. 

Prazo para Pagamentos em Geral 

• 0 prazo minimo para qualquer pagamento e de 72 horas, portanto, OS documentos - NF e 

Boleto, devem estar no Departamento Financeiro- Cosmetic, no minimo 03 dias antes do 

vencimento. 

• Para as lojas em outros Estados, o procedimento sera encaminhar o documento via fax, e 

posteriormente, encaminhar o original pelo correio/malote, quando o prazo de emissao e 

vencimento for menor que 05 dias. 

1 
i 
! 

Documentos enviados fora do prazo de pagamento ou ja vencidos e que incorram em juros 

e corre9oes, terao esses valores descontados do centro de resultado responsavel e ou da 

pessoa responsavel pelo atraso. 

I -·---

L(~ 
lmportante: 

Centralizar o envio de todas as 
cobranQas nos escrit6rios 
da Cosmetic. 



3 

Procedimentos 

Para os cheques que nao podem ser reapresentados e para aqueles que ja voltaram pela segunda 
vez, 0 procedimento e 0 seguinte: 

a) Registrar o cliente no cadastro de clientes inadimplentes: SPC e Bankinform 
b) Cadastrar dados do cheque na planilha de cheques devolvidos. 

c) Encaminhar os cheques para uma empresa de cobran9a. 

> Empresas de Cobran~a - Cliente Resgatou o Cheque 

1. Fazer a baixa (retirada) junto ao cadastro de inadimplente. 

2. Anotar o pagamento (valores) na planilha de cheques devolvidos. 

3. Encaminhar relat6rio ao Financeiro da Aerofarma Brasil. 

> Empresa devolve cheque sem cobran~a 

• Se trabalhar com outra empresa, encaminha-se o cheque para cobran9a e assim 

sucessivamente, ate encerrar as cobran9as. Nao conseguindo receber o valor devido, baixar 

como perda/prejuizo. 

1. Acessar o caixa dando duplo clique no icone "Iniciar". A seguir, eli car no icone 
"Vendas". Deverao ser informados c6digo e senha do usuario, confmnar data, horae o 
valor inicial do caixa (fundo de caixa para troco ). 

2. Apertar tecla "0" ( opera9ao fiscal) e fazer uma "leitura x", que devera estar zerada. 

3. No decorrer do dia poder~o ser feitas varias "leituras x" para conferencia do caixa. 

4. 0 caixa podera ser fechado no decorrer do dia ( caso troquem o operador) e aberto 
novamente. 

5. As formas de pagamento usadas deverao ser: Fl dinheiro, F3 cheque (a vista ou pre
datado), F4 cartoes de credito e debito. 

6. Nas vendas com cheque, devera ser informado o n° banco, no cheque, conta corrente, 
agencia, valor, data (caso seja a Vista pular a data com a tecla Enter, caso seja a Prazo 
colocar 0 n° de dias). 

7. Nas vendas com cartoes de credito ou debito, informar o n° de lote que aparece no 
comprovante do cartao e valor. 
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8. No ato da venda deveni ser passado o Cartao Fidelidade do cliente para que seja 
pontuado, caso ele nao esteja como cartao e possivel pontuar pelo n° do CPF do mesmo. 

9. Os descontos poderao ser feitos atraves de valor ou percentual, poderao ser feitos atraves 
da letra "D" para percentual, "V" para valor e "Z" para dar desconto sobre o valor total da 
venda, antes de finaliza-la. 

10. Para cancelar urn cupom fiscal devera digitar F6 e tera que ser a ultima venda, caso 
contrano nao podera ser cancelado. 

11. Podera ser cancelado somente o item (produto) basta digitar FS e o c6digo ou descri9ao 
do produto. 

12. Cuidado, ao cancelar uma venda onde foi passado o cartao fidelidade os pontos tambem 
serao cancelados. 

1. No final do dia, o caixa devera ser fechado digitando tecla "F". Sera impressa uma leitura 
"X", a qual fmalizara as vendas. Ap6s, digitar "0" e fazer uma redu9ao "Z" onde as 
vendas do dia nao poderao ser lan9adas (fecha a impressora fiscal). Fechar a tela 
"Vendas" e abrir a "Retaguarda". Entrar em "Movimento - Fechamento Caixa 
Conferencia". 

2. Clicar 2 vezes no Caixa do dia para abri-lo. 

3. Separar e somar as formas de pagamento (como explica abaixo ), e passar a conferir o 
movimento, caso alguma altera9ao seja necessaria (inversao ), clicar no valor conferido e 
digitar o valor correto da Forma de Pagamento, sempre lembrando que para incluir urn 
valor, tera que diminuir de outro, e vice-versa (quebra zerada). 

4. Separar as formas de pagamento, como, por exemplo, juntar todas as formas, cheques 
com cheques, cartoes com cartoes, etc. 

5. Cada forma de pagamento devera ser agrupada da seguinte maneira: 

• Cheques: Separar a vista de a prazo, organizar e somar. 

• Cartoes: Separar por bandeira, como Amex, Credicard, Visa, Redeshop e Electron. 
A seguir, agrupar cada qual por parcelas e fazer a. Finalmente, fazer a somat6ria do 
total por bandeira e depois uma somat6ria do total dos cartoes de debito e credito. 

6. ns-a:· -confer~ncta·· se- ··haover··-alterav~<l;·imprimir···a · tela··de ··mavimento····rte ·caixa; ··caso··-nao_/ 
haja altera9ao nao imprimir este relat6rio. 

7. Clicar em "OK" e "Sair" e o caixa estara conferido (fechado ). 
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8. Se nao houver altera9ao, entrar em: 
"Relatorios- Relat6rios de Vendas e Outros"- Relat6rio Fechamento Geral, 

Selecionar a Data, Imprimir. 

9. Para a contabilidade deveni ser enviado o Relatorio PDV, anexar a Redu9ao Z e Leitura 
X. 

10. Ap6s o termino das impressoes dos relat6rios, fazer a transferencia de arquivos, onde 
todos os dados do dia serao encaminhados para a central. 

11. Concluida a transferencia, fazer o back-up diario. (esse procedimento deve ser realizado 
obrigatoriamente todos os dias ap6s o fechamento do caixa). 

[---.---~-0-b-;;-ar;-13-;~-:-:-~-ve_r_a.=r-g-ra-v-ad_o_:~:k-up ap6==-::vi~do -l 
® ao escrit6rio de sua regiiio para o fechamento contabil anual. Informa~Oes 

complementares- "Consultar manual do Practico". ) 
---- -· "" 

3.8.1 Relatorios Referentes ao Fechamento de Caixa 

+ Quando "nao" houver altera9ao no fechamento, enviar somente o relat6rio, 

"Fechamento de Caixa Geral". 

• Quando "houver" altera9ao, enviar o "Movimento de Caixa Alterado", (a loja que tiver 

dois terminais, enviar o movimento dos dois terminais com clips), 

• Nos relat6rios, deveni constar o nome da loja eo nome do responsavel pelo Fechamento 

do Caixa. 

• Quando houver inversoes no Movimento de Caixa, a quebra devera estar zerada. 

• A forma de pagamento s6 podera ser alterada com inversoes. 

Exemplo: R$ -1,25 cheque R$ + 1,25 dinheiro = Quebra: 0,00. 

3.8.2 Capa de Lote 

• Deverao constar: 0 nome da loja e do responsavel pelo Fechamento do Caixa. 

• Os cartoes manuais deverao ser separados dos eletronicos, inclusive na somat6ria. Separar 

na coluna dos eletronicos somente eletronicos e na coluna dos manuais somente manuais, 

somar cada coluna individualmente. 

• Os comprovantes deverao ser grampeados. Somente sera aceito clips, se nao for possivel 

grampear devido ao n o de comprovantes. 

• Cada forma de pagamento devera ser mencionada na sua somat6ria. 

EX: Somar o Redeshop, grampear a soma nos comprovantes e escrever: 
"Redeshop na soma". 



3.8.2 

3 

Capa de Lote. (Continua9ao) 

A soma da Capa de Lote deve ser a mesma dos resumos das maquinetas dos cartoes de 

credito. 

1) LOJA 

Tanto o relat6rio de fechamento de 
caixa, quanto a Capa de Lote deverao 
ser encaminhados ao Escrit6rio 

• Valores menores de R$ 52,00: A vista ou para 07 dias (no maximo). 

• Valores de R$ 52,00 (com a toledincia de R$ 2,00): 
Entrada+ 30 + 60 dias ou 45 dias direto. 

2)CARTAO 

• Visa, Credicard e Dinners, parcelado ate 03 vezes. Parcelas minimas: R$ 25,00 . 

• Amex: somente a vista. 

3) RELACIONAMENTO 

• Funciomirios de shopping (com apresentayao do cracha da loja). 

• Venda de relacionamento (amigos na faculdade, vizinhos): 

- Acima de R$ 52,00 : 30 + 60 dias ou 45 dias direto. 

- Abaixo de R$ 52,00 : No maximo em 7 dias. 

> Procedimentos 

• Confrra a assinatura do cliente no ato da compra. 

• Caso o cartao nao esteja assinado, solicite a identidade do cliente. 

• Nao vender para clientes com cartao de outra pessoa (esposa, filhos, etc.). 

• ANEXARNORMATIVA 

Observa~io: 

Em datas comemorativas, os prazos de pagamentos em cartao, poderao chegar 
a 05 vezes conforme decisao da area comercial e financeira. 
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1) CHEQUES 

> Procedimentos 

Cheques com data de abertura da Conta Corrente, inferior a 06 meses nao poderao ser 
aceitos como forma de pagamento. Posicionar urn adesivo, informando esta restri9ao em 
local visivel ao cliente, para que o mesmo possa observar antes do inicio de suas compras. 

Sugestao: 
Proximo a Vitrine central de frente para a parte externa. 

Aten~ao: 
Cada regiao deveni consultar o Procon local, antes de 
determinar a norma para recebimento de cheques. 

• Esta legisla9ao (Procon), altera em cada regiao. Caso a Gerente/caixa autorize tal 
procedimento, ficara sob sua total responsabilidade a nao compensa9ao do cheque. 

• Todos os cheques deverao teras suas consultas efetivadas no sistema de consultas da 
Bankinform. No caso das lojas de Belo Horizonte, utilizar o Sistema de consulta de 
Cheques da Rentech. 

• Todos os cheques deverao ter o carimbo com a identifica9ao da loja (legivel); a 
libera9ao do credito (Bankinform), identifica9ao (nome) da pessoa que aceitou o 
cheque (Gerente, caixa ou vendedora), e todos os dados solicitados do cliente (nome, 
endere9o completo, telefone ftxo etc). Caso o cliente tenha o cartao fidelidade, anotar 
no verso do cheque o numero do mesmo, alem de telefones para contato e endere9o 
completo. 

• Preencher abaixo da assinatura do cliente a data de deposito do cheque (somente 
quando for pre-datado ), esta anota9ao nao deve ser feita sobre o codigo de barras, 
constante no rodape do cheque. Nao Utilizar 0 "Chorao". 

• Todo cheque deve ser nominal a COSMETIC NATURAL LTDA. 

• Quando o cheque for de pessoa juridica ( empresa), devera ser apresentado o contrato 
social onde conste a assinatura e nome dos socios. Colocar o nome da pessoa 
responsavel pela assinatura do cheque e nome da Gerente, consultora ou caixa que 
recebeu o pagamento. 

• Nao e permitida a aceita9ao de cheque, cuja data de abertura da conta seja inferior a 
06 ( seis) meses. 

• Os prazos para pagamento com cheque sao: 
45 dias direto ou, entrada + 30 + 60 dias. 

• 0 valor minimo para compras a prazo no cheque pre-datado e de R$ 52,00. 

• Cheques com valor acima de R$ 250, 00, somente poderao ser aceitos com 

• autoriza9ao da Gerente, a qual devera "Vistar" o verso do cheque. 
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Atencio: 
Apenas as vendas In Company 
podem ser realizadas com 
cheaues direto oara 60 dias. 

> 0 cumprimento das normas acima seni de total responsabilidade da Gerente da Loja, ficando 

sob sua responsabilidade as perdas financeiras que a empresa possa vir a ter em decorrencia 

disso, bern como o ressarcimento do prejuizo. 

• Sempre que a loja realizar cursos de auto-maquiagem, deveni emitir uma Notal Fiscal de 

prestac;ao de servic;os por Inscric;ao. Podera emitir uma nota unica para todas as Inscric;oes, 

somente para os casos em que a contratante do servic;o seja uma empresa. 

• A receita arrecadada com as Inscric;oes, juntamente com a segunda via da Notal Fiscal 

emitida, devera ser encaminhada ao Departamento Financeiro da Cosmetic. 

• As despesas para realizac;ao do curso deverao ser pagas pelo Escrit6rio Regional e constar 

do Fundo Fixo. 

• As notas de despesas deverao ser carimbadas no verso, e deverao conter o Centro de 

Resultado, o tipo de despesa (c6digo Conta Contabil) no 41189128, o qual identificara 

como gasto com curso de auto-maquiagem, bern como as receitas com as inscric;oes possam 

ser contabilizadas corretamente. Tambem deverao constar no Fundo Fixo. 

• Cada loja tera urn bloco de Notal Fiscal de prestac;ao de servic;os e sera responsabilizada 

pela utilizac;ao indevida ou pelo extravio do mesmo. 
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Anexo -VII- Normativas e Procedimentos - (Area Contabil /Fiscal) 



5 

CONTABILIDADE 

A Contabilidade define-se responsavel pelas areas, Societaria, Fiscal, Patrimonio, 

Custo, Imobilizado e Controladoria. 

> Impostos Diretos 

E a Contabilidade Societaria que por sua vez e quem apura OS impostos Diretos, 

como: IRPJ- Imposto de Renda da Pessoa Juridicae a CSLL- Contribui9ao Social 

sobre o Lucro Liquido, Impostos estes extraidos do Balan9o Social da Empresa, bern 

como, responsavel em apresentar a Obriga9ao Acess6ria pertinente a estes impostos 

atraves da DIPJ- Declara9ao de Imposto de Renda da Pessoa Juridica. 

> Impostos lndiretos 

E a Contabilidade, especificamente, a Area Fiscal, quem apura os impostos Indiretos 

como: IRRF, ICMS, ISS, PIS, COFINS, bern como, responsavel em apresentar as 

Obriga9oes Acess6rias pertinentes a estes impostos. Hoje, tambem responsavel pela 

organiza9ao contratual e societaria de Documentos, como Contrato Social, 

Documentos dos S6cios, Certidoes Negativas da Pessoa Fisica e Juridica, Abertura e 

Encerramento de empresas (filiais) . 

. ,....---------------------·----....... 

• Via Original do Alvani 

• Via Original da Licenva Sanitaria 

• C6pia Simples da Vistoria do Bombeiro 

• C6pia Autenticada do CarHlo CNPJ 

• C6pia Autenticada da Inscrivao Estadual 
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mais usados na loja) 

Venda Comercializac;ao 
(endereyo do cliente dentro do Estado). 

-----·-·-----·----

Venda Comercializac;ao 
(endereyo do cliente fora do Estado). 

Transferencia de Mercadoria Adquirida 
( endereyo da Filial dentro do Estado ). 

Transferencia de Mercadoria Adquirida 
( endereyo da Filial fora do Estado ). 

Devoluc;ao de Mercadoria 
( endereyo da Industrializadora dentro do Estado ). 

Devoluc;ao de Mercadoria. 
( endereyo da lndustrializadora fora do Estado ). 

Venda de Ativo Imobilizado. 
( endereyo do Cliente dentro do Estado ). 

Venda de Ativo Imobilizado. 
( endereyo do cliente fora do Estado ). 

Transferencia de Ativo Imobilizado. 
(endereyo do cliente dentro do Estado). 

Transferencia de Ativo Imobilizado. 
( endereyo do cliente fora do Estado ). 

Devoluc;ao de Ativo Imobilizado. 
(endereyo do cliente dentro do Estado). 

Devoluc;ao de Ativo Imobilizado. 
(endereyo do cliente fora do Estado). 

Devoluc;ao Material de Uso e Consumo. 
( endereyo do cliente dentro do Estado ). 

f----------------+-----------------·----1 

6.556 Devoluc;ao Material de Uso e Consumo. 
( endereyo do cliente fora do Estado ). 

~===================::!=======-------------·--

~-:ns-e,je-or-:0-n~\~~~a~:-~-.~£~ c:~u::.-j 5.557 
f------·-·---·-····------·----·------------ ····-·······-··-f-·-----·---·-----·--···-·····-----···--·----------··--·-········-·················-···············---

6.557 Transferencia Material de Uso e Consumo. 
t__ ______________ __L~( e:.:.:n=de:.:r.::Jey~o-=d=o-=c.:.::::lie_!lte f~!!_~ Estado ). _____________ _ 
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Outras Saidas (Brindes). 
( endere¥o do Cliente dentro do Estado ). 

Outras Saidas (Brindes). 
( endere¥o do Cliente fora do Estado ). 

Outras Saidas (Amostra Gratis). 
( endere¥o do Cliente dentro do Estado ). 

<Continua> 

1-------- ---------------+----------- ---- ---··-··--··-.. ·-·---·-· 

6.911 

5.949 

6.949 

Demais Dados 
da Nota Fiscais 

Outras Informa96es lmportantes 

Data 
da Emissao da Nota 

Dados 
dos Produtos 

Outras Saidas (Amostra Gratis). 
( endereyo do Cliente fora do Estado ). 

Outras Saidas 
(Ajuste de Estoque, Venda Ambulante). 
( endereyo do Cliente dentro do Estado ). 

Outras Saidas 
(Ajuste de Estoque, Venda Ambulante). 
(endereyo do Cliente fora do Estado). 

Preencher com os dados solicitados em cada 
campo. E obrigat6rio o n° do CNPJ quando a 
NF for para Pessoa Juridica ou o no do CPF 
quando a NF for para Pessoa Fisica. 

A Contabilidade, o Setor Fiscal eo Financeiro 
baseiam-se nas informa96es que constam na 
Nota Fiscal, sendo imprescindivel o 
preenchimento correto. 

-+-------------·----·-·--------· 

Nao confundir a data da emissao com a data 
limite para emissao do formulario. 

Obedecer cronologicamente da data da 
emissao x sequencia numerica do bloco de 
notas. 

Neste campo e imprescindivel que a escrita 
seja bern legivel, pois quando a Nota Fiscal 
chega na contabilidade e necessaria fazer o 
registro no sistema, produto por produto. 

1-----------------·----+----------------·--- , .. _ ....... - ... --------

Calculo 
do lmposto 

Informar o valor do ICMS, Base de Calculo, 
valor total da Nota Fiscal, valor total dos 
Produtos. Estes campos sao de preenchimento 

_________ ___.j,__o_brigat6rio. -----------·-----.. ·-------
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Caso a NF apresentar produtos tributados em 
varias aliquotas do ICMS (18%,25%) fa9a o 
demonstrativo da tributa9ao. 

·------------------------·---------------i 

Desdobramento 
das Duplicatas 

Esta informa9aO crucial a Contabilidade. 
Quando a NF emitida e uma opera9ao de 
venda, e obrigat6rio informar neste campo se e 
a Vista ou a Prazo. 

~ Troca da Bobina e/ou Fita da Impressora Fiscal 

• Ao fazer a troca da bobina, e necessaria muita aten9aO para que nao haja problemas 
nas vias (via carbonada), pois caso esta via fique em branca impedini a defesa da loja 
perante uma fiscaliza9ao, e comprovar que tudo o que foi registrado foi tributado o 
ICMS. 

• Verificar sempre se nas primeiras impressoes, os cupons fiscais aparecem 
corretamente, se a fita da impressora, ficou bern ajustada e se nao ha nada de errado 
com a maquina. 

• A Leitura X do PDV s6 sera impresso na abertura e encerramento do caixa e, quando 
acontecer troca tumo no caixa. 

• A cada final de periodo (Mes) a loja devera encaminhar ao seu Escrit6rio Regional e 
este re-encaminhar ao Setor Fiscal a Memoria Fiscal dos PDV's (ECF), onde neste 
aparecera todas as vendas diarias de cada terminal. 

• Em caso de queda de energia, a loja devera usar a Nota Fiscal D-1 para emissao das 
vendas ao consumidor e no retorno da energia, a loja devera processar suas vendas no 
ECF (Emissor Cupom Fiscal), anexar a 2° via da Nota Fiscal D-1 a 1 o Via do Cupom 
Fiscal e encaminhar a Contabilidade Fiscal, juntamente como fechamento de Caixa 
(Redu9ao Z, Relat6rio de Fechamento por PDV). 

• Em caso de Interven9ao no ECF (Emissor Cupom Fiscal) a loja devera comunicar 
seu apoio de TI para que sejam providenciadas todas as documenta9oes necessarias 
de interven9ao. 
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5.5.1 NF's de DEVOLU<;AO para a Essencia (Industria) 
,----------·----------------------·----

> 1° e 3° Vias Para a Essencia, juntamente com as fichas SAF e produtos. 

> 2° e 4° Vias Contabilidade. 

> so Via Arquivo de Loja. 

Prazo: 0 prazo maximo e ate o dia 25 de cada mes. 

5.5.2 NF's de TRANSFERENCIA de PRODUTOS (Saida) 

>JOe 3°Vias 

> r e4°Vias 
>so Via 

Para a Loja de Destino, juntamente como produto a ser transferido. 

Para a Contabilidade. 

Arquivo de Loja. 

Prazo: 0 prazo maximo para emissao e ate dia 25 de cada mes. 
( evitar efetuar transferencias de produtos ap6s dia 25). 

5.5.3 NF's de TRANSFERENCIA de PRODUTOS (Entrada) 

Para a Contabilidade 

Arquivo de Loja 

Prazo: 0 prazo maximo para enviar as Notas Fiscais a Contabilidade e ate 
o dia 25 de cada mes. 

5.5.4 NF's de DEVOLU<;AO/TROCAS de CLIENTES 

> 1°, 2°, 3° e 4° Vias Para a Contabilidade. 

>so Via Arquivo de Loja. 

Prazo: 0 prazo maximo emissao desta natureza de Nota Fiscal e permitido ate 
0 dia 30/31 de cada mes. 

Observar quais os documentos que deverao vir anexados a esta Nota Fiscal: 

• Vale Troca do mes. 

• Cupons Fiscais que originaram a Venda para Recuperayao do ICMS na troca. 

• Ficha de Troca assinada pelo Cliente e visada pel a Gerente de Loja. 
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5.5.5 NF's de SAIDAS DEMONSTRADORES PRATELEIRA 

> 1°, r, 3° e 4o Vias 

>5° Via 

Para a Contabilidade. 

Arquivo de Loja. 

Prazo: 0 prazo maximo para emissao e ate dia 25 de cada mes, 
conforme Tratativas de Estoque. 

Observar quais os documentos que deverao vir anexados a esta Nota Fiscal: 

• Requisi~ao de Retirada de Produtos do Estoque, devidamente visada 
pela Gerente de Loja. 

5.5.6 NF's de SAIDAS BRINDES/DOACOES 

> 1°, 2°,3° e 4o Vias 

>5° Via 

Para a Contabilidade. 

Arquivo de Loja. 

Prazo: 0 prazo maximo para emissao e ate dia 25 de cada mes, 
conforme Tratativas de Estoque. 

Observar quais os documentos que deverao vir anexados a esta Nota Fiscal: 

• Requisi~ao de Retirada de Produtos do Estoque para entrega de Brindes, 
devidamente visado pela Gerente de Loja. 

5.5.7 NF's de SAIDAS FIDELIDADE 

> 1°, r, 3° e 4° Vias 

>5° Via 

Para a Contabilidade. 

Arquivo de Loja. 

Prazo: 0 prazo maximo para emissao e ate dia 25 de cada mes, 
conforme Tratativas de Estoque. 

Observar quais os documentos que deverao vir anexados a esta Nota Fiscal: 

• Requisi~ao de Retirada de Produtos do Estoque para entrega de Brindes, 
devidamente visado pela Gerente de Loja. 

5.5.8 NF's de SAIDAS/ENTRADAS de AJUSTE de ESTOQUE 

> 1°, 2°,3° e 4° Vias 

>5° Via 

Para a Contabilidade. 

Arquivo de Loja. 

-------------------------

Prazo: 0 prazo maximo para emissao e ate o dia 25 de cada mes, ou; 
ap6s efetuar a contagem fisica na loja, conforme Tratativas de Estoque. 

Observar quais os documentos que deverao vir anexados a esta Nota Fiscal: 
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• Listagem de Produtos Negativos e/ou Positivos, devidamente visada pela 
Gerente de Loja e Estoquista Responsavel. 

5.5.9 Bobinas das ECF's 

A loja deveni manter todas as bobinas domes sob sua responsabilidade e envia-las 
ao seu Escrit6rio Regional ate o 1 o dia util do mes subseqiiente, Identificadas: 

> Por loja 

> Data de Movimentac;ao 

> Caixa a que se refere (1ou2) 

Prazo: Diariamente. 

5.5.10 Reduc;oes Z 

Deverao ser enviadas para a Contabilidade/Fiscal obedecendo ao seguinte criterio: 

• Sempre as 1 ~ vias, disponibilizadas na seguinte sequencia: 

> r As Vias das Reduc;oes Z 

> 2° Relat6rio de Fechamento de Caixa por PDV, anexada as Reduc;oes Z 

> 3° Leitura anexada aos Relat6rios de fechamento de Caixa por PDV 

Prazo: Diariamente 

5.5.11 Notas Fiscais de Entrada dos Produtos Comprados Junto a Essencia. 
Bern como compras de outros Fomecedores (Antilhas, In Vitro, Textil RV, etc.). 

> 18 via deveni ser enviada para o Financeiro do Varejo Nacional 

> 3a via deveni ser arquivada na loja para seu controle intemo. 

Prazo: Diariamente 

Observa~oes Gerais 

Quando se tratar de Notas Fiscais de transferencias entre lojas a 1 o 

via deveni ser enviado a Contabilidade e Notas Fiscais da 

Essencia e outros fomecedores a 1 a via deveni ser enviada direto 

ao Financeiro, conforme discriminado acima e, a Gerente de Loja 

deveni sempre fazer as conferencias e entradas no sistema dos 

produtos com as suas vias de loja, que depois sera arquivada para 

possiveis conferencias no dia da contagem de sua loja (minimo de 

1 ano). 
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5.6.1 Registro Contabil das Opera~oes Empresarias 

• Recebe informavoes previamente processadas, com as Contas Contabeis, Centros de 

Resultados e seus rateios informados, oriundos dos Departamentos Financeiros, 

Fiscal, RH, Estoque e Imobilizado, ( estas devem ser disponibilizadas conforme 

cronograma). 

• Ap6s uma previa verifica9ao a contabilidade executa a importa9ao para registro 

destas informa9oes em seu sistema contabil. 

• Ap6s importa9ao, executa seu fechamento (concilia9ao previa). 

• As informa9oes devem ser registradas em conformidade com os padroes exigidos 

pela Legisla9ao Fiscal pertinente. 

• Disponibiliza informa9ao ao SSD. 

5.6.2 Apura~ao dos Impostos Diretos 

• Apura os impostos IRPJ e CSSL com base no resultado domes. 

5.6.3 Demonstra~oes Contabeis 

• Elabora Demonstra9oes Contabeis mensais e anuais as quais sao encaminhadas a 
Diretoria, S6cios, Bancos, etc. 

As principais sao: '(BP) Balan90 Patrimonial 

· (DRE) Demonstra9ao dos Resultados 

· (DOAR) Demonstra9ao das Origens Aplica9oes de Recursos 

· (DMPL) Demonstra9oes do Patrimonio Lfquido 
·-------------·----·--·-------

• Todas sao elaboradas em conformidade com os padroes exigidos pela Legisla9ao 
Fiscal pertinente. 

5.6.4 Periodo de Competencia para apura~ao de Resultado 

• A apura9ao do resultado ocorre de forma mensal e anual. 
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• Ap6s a apura9ao dos resultados, as informa9oes do mes ou anuais nao podem sofrer 
altera9oes. 

5.6.5 Concilia~oes 

• Compara9oes entre as informa<;oes registradas na Contabilidade com as disponiveis 

em outros departamentos (Financeiro, Fiscal, Imobilizado, Estoque, RH e Lojas); 

verifica<;ao se as informa<;oes estao suportadas com documentos habeis. 

Este procedimento e obrigat6rio para validar a veracidade das 

- -8 ___ in_£_o_rm_ a_<;_o_es. __ re __ g_is_tr_a_d_a_s._. ----·---------·--·-··------·--·-----·--·-""' 

5.6.6 Obriga~oes Acessorias 

• Anualmente emite livros contabeis: Razoes, Diarios, Lalur e providencia seus 

registros nos 6rgaos competentes. 

Anualmente elabora a DIPJ (Declara<;ao de lmposto Pessoa Juridica) exigida pela , 
1 Receita Federal. 
l 
i 

I -----------------·---~--

L_ __ ---; 
Todas sao elaboradas em conformidade com os padroes exigidos 

8 
pela Legisla<;ao Fiscal pertinente. 

5.6.7 Auditoria 

Anualmente passa por processo de Auditoria que consiste na verifica<;ao da 

veracidade das informa<;oes contabeis registradas e se estes registros foram 

elaborados segundo as exigencias legais. 
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• Finalidade 
Regulamentar os procedimentos referentes as entradas, saidas e movimenta9oes de 

bens patrimoniais pertencentes a Cosmetic como prop6sito de viabilizar o controle 

fisico e representar adequadamente o valor contabil das contas do Ativo Permanente 

Imobilizado. 

5.7.1 Ativo Permanente Imobilizado 

Grupo contabil onde sao registrados OS bens de permanencia duradoura destinados a 
manuten9ao das atividades da empresa: 

• Bens Tangiveis 
E aquele representado por urn corpo fisico, tais como edifica9oes, terrenos, 

equipamentos, maquinas, veiculos, m6veis, etc. 

• Bens Intangiveis 
Sao os bens cujo valor esta no direito de propriedade conferido ao seu legitime 

possuidor, representado por urn registro documental, tais como direitos autorais, 

marcas, patentes, etc. 

5.7.2 Ativo Permanente Diferido 

Grupo onde sao registrados os gastos que contribuirao para a forma9ao de resultados de 

mais de urn exercicio social (periodo pre-estabelecido para a empresa realizar suas 

opera9oes, com dura9ao de urn ano. Normalmente coincide com o ano civil) sujeitos a 

amortiza9ao. 

5.7.3 Deprecia~ao de hens Imobilizados 

E o reconhecimento da redu9ao do valor da aqms19ao dos bens em decorrencia do 

desgaste pelo seu uso. A deprecia9ao e calculada a partir do momento que o bern come9a 

a fazer parte do processo produtivo da empresa. 
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5.7.4 Amortiza~ao do Diferido 

E reconhecimento da perda do capital aplicado nos gastos pertinentes ao Ativo 

Permanente Diferido, geralmente, em pesquisa, desenvolvimento de produtos, na 

implanta9ao de sistemas e metodos, na reorganiza9ao empresarial, etc. 

5.7.5 Sistema BONUM (Controle Patrimonial) 

Software e procedimentos destinados ao controle dos hens adquiridos pela Cosmetic. 

Utilizado para o calculo das deprecia<;oes, amortiza<;oes, atualiza<;oes monetarias e 

produ<;ao de relat6rios para analise e acompanhamento das contas do Ativo Permanente. 

5.7.6 Identifica~ao dos Bens 

Processo que ira possibilitar o controle fisico dos hens atraves da colagem de plaquetas 

constando o nome da empresa e o c6digo identificador do bern. Este c6digo estara 

registrado no sistema. Para os hens que nao permitem a colagem de plaquetas, devido a 

sua caracteristica fisica, a identifica<;ao sera atraves do registro de sua descri<;ao no 

Sistema BONUM. 

5.7.7 Das Responsabilidades: 

• Responsabilizar-se, ainda que seja delegada por ele a outra pessoa, pela guarda, zelo e 

controle dos ativos sob sua gestao mediante assinatura de uma rela<;ao de hens. 

• Comunicar a Contabilidade sempre que haja altera<;ao e movimenta<;ao dos hens que 

estiverem a seus cuidados. 

• Comunicar a Contabilidade quando existir hens sem plaquetas de identifica9ao ou 

quando esta for arrancada do bern. 

• Informar o numero de centro de custo de destino das novas aquisi9oes de ativo fixo , 

sempre que solicitar a compra. 

• Validar periodicamente junto a Contabilidade, atraves dos relat6rios emitidos pelo 

Sistema de Controle Patrimonial (BONUM), a quantidade e o valor da deprecia9ao 

dos hens locados em seus centros de custo. 
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5.7.8 Da Identifica~ao 

• T odas as maquinas, aparelhos, equipamentos, m6veis, utensilios e outros hens 

passiveis de deslocamento fisico, recebedio plaqueta de identifica9ao que serao 

aplicadas pelo responsavel pelo Controle de Patrimonio logo ap6s a entrada desses 

hens na empresa. 

• Nas aquisi96es de partes complementares de maquinas e equipamentos nao se faz 

necessaria a identifica9ao com plaquetas, a codifica9ao destas sera sistematicamente 
amarrada ao c6digo do bern principal. 

• Para OS hens intangiveis ou hens que nao permitem a identifica9aO fisica serao 

controlados apenas atraves de c6digos registrados no sistema de controle patrimonial 
com sua devida descri9ao. 

• As ferramentas, dispositivas ou gabaritos nao receberao plaqueta com numero de 
identifica9ao devido ao fato da facilidade de soltura dessas placas em razao do uso 

muito constante e da dificuldade de identifica9ao devido ao formato da pe9a. 

5.7.9 Das Movimenta~oes 

5.7.9.1 Aquisi~ao de hens 

•~Sao caracterizadas pela inclusao de hens no Ativo Imobilizado 
' atraves de documento legal que comprove sua aquisi9ao. 

• Confere o bern recebido colocando conta contabil e centro de custo. 

• Envia 1 a; 2a e 3a via da Nota Fiscal para Setor Fiscal para lan9amento. 

• Fiscal encaminha a 1 ~ada Nota Fiscal para a Imobilizado/Contabilidade. 

+ Imobilizado atraves da Nota Fiscal e livro razao faz a analise, valida9ao ou 
reclassifica9ao do lan9amento procedente do fiscal verificando os aspectos fiscais e 
operacionais. 

• Atualiza o Sistema de Controle Patrimonial codificando e registrando o bern para o 
centro de custo que o adquiriu. 

• Se necessaria, identifica o bern recebido com plaqueta de identifica9ao. 

• Arquiva a 1~ia da Nota Fiscal de origem. 
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5.7.9.2 Transferencias de Bens 

Internas 

• Area de Origem, emite o formulario de Movimenta9ao do Imobilizado 

• Envia o bern ao destinatario. 

Area de Destino 

• Recebe o bern e confere se esta de acordo com o formuhirio de Movimenta9ao do 

Imobilizado. 

• Encaminha o formulario para Imobilizado. 

• Imobilizado, atualiza o Sistema de Controle Patrimonial atraves do formulario. 

• Arquiva o formulario Movimenta9ao do Imobilizado. 

Extern as 

• Emite a Nota Fiscal com todos os campos e dados necessarios, inclusive o c6digo do 

bern envolvido na movimenta9ao. 

• Encaminha a Nota Fiscal ao Setor Fiscal, que encaminha a lliyia para area de 

Imobilizado. 

• Imobilizado, atualiza o Sistema BONUM atraves da lliyia da Nota Fiscal. 

• Arquiva a lliyia da Nota Fiscal. 

5.7.9.3 Saida e Baixa de Bens 

--- Obsolesd!ncia, Deteriora~iio, Inutiliza~iio ou Quebra ·· 

• Area de Origem emite o formulario Movimenta9ao do Imobilizado, devidamente 

assinado pela diretoria responsavel, logo que detectar que o bern nao tern mais 

utili dade. 

• Encaminha o formulario Movimenta9ao do Imobilizado para o Imobilizado. 

• Envia o bern ao Deposito Central. 

• Imobilizado, atualiza o Sistema de Controle Patrimonial atraves do formulario 

Movimenta9ao do Imobilizado. 

• Arquiva o formulario Movimenta9ao do Imobilizado. 

• Apropria a despesa a area requisitante quando necessaria. 
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5.7.9.3 Saida e Baixa de Bens (Continua9ao) 

Venda I Doa~ao: 

• Area de Origem emite a Nota Fiscal de venda ou doa9ao. 

• Enviar o Bern ao destinatario, juntamente com a 1 a Via da Nota Fiscal. 

• Encaminhar a 2a e 3a Vias da Nota Fiscal para o Setor Fiscal, que encaminha para 
Imobilizado a 2a Viae arquiva a 3a Via da Nota Fiscal. 

• Imobilizado atualiza o Sistema de Controle Patrimonial atraves da 2avia da Nota 
Fiscal. 

• Arquiva a 2a via da Nota Fiscal. 

5.8.1 Inventario 

• Para urn maior controle do estoque, no minimo uma vez por mes devemos fazer 

contagem fisica, ou seja, uma conferencia de produtos e quantidade. Esta contagem 

deve ser feita em horario que nao atrapalhe as vendas, entre os dias 20 e 25 de cada 

mes, na contagem de fechamento do exercicio sera entre o dia 26 e 31 de Dezembro. 

• A contagem tern como objetivo deixar o estoque fisico e o contabil coerente, de 

acordo com a posi9ao do sistema, para que se tenha certeza da quantidade de cada 

item, e que se verifiquem possiveis irregularidades. Ela e manual e deve ser feita pela 

propria Gerente e suas funcionarias. 

• A contagem e feita em duplas: uma pessoa conta enquanto outro anota. 0 registro da 

contagem e feito em uma Planilha de Inventario, para que depois seja lan9ada no 

sistema. Se houver alguma diferen9a na contagem, e necessaria uma recontagem 

apenas dos itens que nao coincidiram. 

• A arruma9ao e controle do estoque sao fundamentais para o born funcionamento da 

loja, nao s6 por facilitar o trabalho da consultora, como para garantir urn 

abastecimento adequado de produtos para a loja. 

• Cada regional devera emitir os relat6rios Registro de Inventario de todas as lojas, 

ao fmal de cada mes, ap6s a contagem, cada loja devera emitir urn relat6rio. 
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5.8.2 Contagem Confiavel 

Para que a contagem se realize de maneira confiavel, observar: 

• Os produtos devem estar alinhados e sem furos entre eles. 

• A maquiagem deve estar indicada pelo nome e c6digo por fora da caixa. 

• As caixas fechadas devem estar identificadas, com uma etiqueta, com seu conteudo 

(produto, c6digo e quantidade ). 

• 0 espa<;o fisico deve estar limpo e organizado. 

• Troca/Sac: Emitir NF de devolu<;ao para Essencia, dando baixa no estoque do 
Practico, na vespera de enviar as mercadorias pela transportadora. Caso no dia da 
contagem sua loja tenha produtos danificados, separa-los em uma caixa, pois os 
mesmos deverao ser contados normalmente. 

• Quando receber os produtos conferir com a Nota Fiscal antes de la<;ar no sistema; 

• Nao deve haver saida ou entrada de produtos sem Nota Fiscal. 

• Verificar se nao ha nenhum produto para transferencia de c6digo. 

• Deixar separados produtos com Nota Fiscal que nao estao no sistema. 

• Evitar a montagem de Estojos proximo a contagem de estoque. 

• Nao fazer nenhum processamento de venda, enquanto estiver fazendo contagem. 

• Produtos para venda nao devem estar misturados com demonstradores. 

• Todas as entradas e saidas devem estar em dia no sistema, conforme Tratativa de 
Estoque. 

• A contagem deve ser acompanhada pela Gerente ou responsavel pela loja. 

• A avalia<;ao da contagem, bern como as irregularidades encontradas, serao anotadas e 
assinadas pela Gerente para ciencia da Gerencia gerallsupervisor. 

• Verificar a Pasta de Irregularidades, antes de qualquer ajuste no Estoque. 

• Fazer contagem por EP's e prateleiras, nao por produtos. 

• Conferindo o c6digo do produto, como c6digo na Planilha de Inventario. 

• Emitir relat6rios no dia da contagem, ou ap6s fechamento da loja. 

Sal ientamo~--~---~~d~~--------as --.1 
diferen~as de produtos 
encontradas no dia da contagem do 
estoque (sem justificativa), 
deverao ser re_ssarcidas a empresa _) 
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5.8.3 Inventario 

• Fazer todas as baixas: demonstradores, amostras, brindes, doa9oes, material 

promocional de apoio, operacional de vendas e perdas ( conforme a Tratativa de 

Estoque). 

• Imprimir relat6rios dos demonstradores, brindes doa9ao etc, conforme a Tratativa de 

Estoque. 

• Imprimir relat6rios Registro de Inventario, antes e depois da contagem/ajuste. 

• Emitir Nota Fiscal das divergencias encontradas, conforme Listagem dos Resultados 

do Inventario, quando os itens forem positivos devera ser emitida Nota Fiscal de 

entrada, quando os itens forem negativos, deven1 ser emitida Nota Fiscal de saida, 

conforme a Tratativa de Estoque. 

• Todo o relat6rio referente ao inventario deve ser arquivado nas pr6prias lojas, exceto 

os relat6rios de movimenta9ao de entrada e saida. 

5.8.4 Relatorio de Movimenta~ao 

Esses relat6rios deverao ser emitidos pelas lojas assim que terminarem o inventario e 
encaminhar juntamente com as Notas Fiscais de acerto de estoque. 

5.8.5 Relatorio de Entrada 

Emitir relat6rio, no menu Relat6rios Movimentos de Estoque, 
Entradas/Movimentos de Entrada Detalhado e Selecionar a 
data do inicio e do termino do inventario. 

5.8.6 Relatorio de Saida 

Emitir relat6rio, no menu Relat6rios Movimentos de 
Estoque/Saidas/Movimentos de Saida e Transferencia e Selecionar a data do 
inicio e do termino do inventario. 

5.8 .7 Relatorio Registro de Inventario 

• Esse relat6rio deven1 ser emitido todo o mes pela central de cada regional. 

• A ordem padrao dos relat6rios e por classificayaO fiscal. 

• No campo Modelo, escolher a op9ao "Produto". 
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5.8.7 Relatorio Registro de Inventario (Continua9ao) 

• A data de referencia serve somente para identificar a data que se refere o estoque, que 

sera sempre 0 ultimo dia de cada mes. 

• Favor verificar se nao ha nenhum item sem o valor unitario emitidos nos relat6rios, 

caso haja, tera que verificar o cadastro do item verificar a Aliquota. 

• Depois dessa altera9ao gerar o relat6rio novamente. 

• Exportar para o Excel e encaminhar via e-mail. 

5.8.8 Emissao das Notas Fiscais de Kits, recebidos da Essencia. 

• Processa a entrada da Nota Fiscal recebida da Essencia normalmente. 

• Emite uma Nota Fiscal de saida, com CFOP de ajuste de estoque, utilizando o c6digo 

eo valor correspondente ao Kit, conforme a Nota Fiscal de aquisi9ao da Essencia. 

• Emite uma Nota Fiscal de entrada, com CFOP de ajuste de estoque, utilizando o valor 

e o c6digo individual de cada camisetas, bolsas e outros, esse valor e o total da Nota 

Fiscal da Essencia dividido pelo total dos produtos unitario/individual. 
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5.9.1 Fluxo para emissao de Notas Fiscais e ajustes. 

• Fidelidade 

• Demonstradores 

• Material promocional e apoio 

• Devolu9oes Essencia e de clientes 

• Brindes e doa9oes 

• Perdas do estoque 

Objetivo 
llllple,ip,e~tar de form,a corporativa a politica 
fiscal de emi~sao de Notas Fiscais. 

5.9.2 Para que serve a Nota Fiscal? 

• Para documentar Saida ou a entrada do bern, mercadoria ou servi~o para: 

1. Venda 

2. Compra 

3. Doa9oes, brindes, bonifica9oes 

4. Transferencias 

5. Devolu9oes 

6. F eiras e Demonstra9oes 

7. Consigna9ao 

8. Consertos e 

9. Ajuste e/ou Baixa de Estoque 

• E ainda: 

10. Transporte de mercadoria 

1 t. Perda ou perecimento de mercadoria 

12. Transferencia de Debito ou Credito de ICMS (Centralizada e Centralizadora) 

13. Realiza9ao de estomo de credito ou de debito do imposto 

5.9.3 Quando emitir uma Nota Fiscal no Practico? 

• Sempre quando necessario, a loja ini confeccionar Notas Fiscais via sistema 

Pnictico. 

• 0 Pnictico deveni estar preparado para emitir/imprimir todo e qualquer natureza de 

nota. 
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5.9.4 Bonifica~ao Fidelidade 

Padronizar a nivel corporativo a .emissao da NF de saida (5.910 - Saidas Brinde), onde 

sera controlado pela Gerente de loja a rela9ao mensal das saidas de produtos doados a 

titulo de bonifica9ao. 

Serio controlados em uma planilha mensal, os produtos que tiverem 
saidas por bonifica~io do Fidelidade. 

• A Nota Fiscal sera emitida como pre9o do consumidor final, atraves de: 

Movimentos\Saidas\Saidas-Transferencias, o c6digo a ser utilizado no 

Fomecedor e da propria loja\Documento n° NF\Tipo de Transferencia: 

Saidas Brinde (PV AC). 

• Nao esque9a de marcar a op9ao de impressao NF. 

• Ate o dia 25 de cada mes, a Gerente ira emitir a Nota Fiscal de 

Bonifica9ao, via Practico. 

• Encaminhar a Nota Fiscal e a rela9ao devidamente assinada pela 

gerencia a contabilidade/Fiscal para escritura9ao e contabilizavao, ainda 

dentro do periodo fiscal. 

• Emita o Relat6rio de Troca de Produtos, atraves do sistema Ominifid, 

dos produtos entregue ao cliente Fidelidade. 
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5.9.5 Demonstradores (via Essencia) 

Padronizar a nivel corporativo a gestao do estoque, onde, sera fomecido pela loja: 

Relat6rio de Estoque Positivo, onde constarao os produtos com os c6digos de 

demonstradores, que atraves deste emite requisi9ao de baixa de estoque e pela op9ao 

Inventario ( atraves da op9ao "saidas co mum") e en via para a contabilidade/fiscal, Rei. de 

Estoque Positivo, requisi9ao de baixa e Rei. de Mov. Saida\Transferencia. 

Sera monitorado pela area Fiscal, OS produtos que entrarem via Essencia 

com destina9ao certa para demonstra9ao (uso e consumo), a baixa sera 

atraves de requisi9ao. 

• 1° Emitir Relat6rio dos Produtos recebidos por demonstradores: 
Relat6rios\Relat6rios de Estoque\Produtos pelo Estoque\Produto c/ Estoque Positivo 
Filtrar por Categoria:(Demonstradores 

• 2° Baixar os produtos: 
Movimentos\Inventario\Marcar (}p\:ao Saida Com urn 

• 3° Emissao de relat6rio com os itens baixados: 
Relat6rios\Movimentos de Estoque\Saidas\Movimento de Saidas\ 
Transferencias\Periodo inicial 
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5.9.6 Demonstradores (Prateleira) 

Padronizar a nivel corporativo a emissao da NF de saida (5.949 - Outras Saidas 

Demonstradores), a baixa no estoque sera informado pela loja quando o produto for 

retirado da prateleira para uso e consumo ( demonstra9iio ). 

• Sera controlado pela Gerente, em uma planilha mensal, os produtos 

destinados a venda que tiverem sido usados para demonstra9iio. 

• A Nota Fiscal sera emitida a pre9o de consumidor final, atraves de: 

Movimentos\Saidas\Saidas-Transferencias, o c6digo a ser utilizado no 

Fomecedor e da propria loja\Documento: n° NF\Tipo de 

Transferencia:Outras Saidas Demonstradores. 

• Nao esque9a de marcar a op9iio de impressao NF. 

• Ate o dia 25 de cada mes, os produtos (Demonstradores- via 

Essencia) que tiverem sido retirados via requisiyao, OS quais nao sera 

emitido Nota Fiscal, haja vista o mesmo teve a entrada por uso e 

consumo. 

• Ate o dia 25 tambem, a Gerente ira emitir a Nota Fiscal de 

Demonstra9iio (prateleira), via Practico. 

• Encaminhar a NF e a rela9iio devidamente assinada pela gerencia a 
contabilidade/Fiscal para escritura9iio e contabiliza9iio, ainda dentro 

do periodo fiscal. 
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5.9.7 Material de apoio e promocional 

Esses produtos tern a tratativa fiscal, de materiais de uso e consumo, nao dando direito a 

recupera9ao de imposto (ICMS), devendo ser registrado no livro fiscal (Conforme itens 

recebido da Nota Fiscal.) 

• Padronizar a nivel corporativo a gestao do estoque, onde, sera 

fomecido pela loja: Relat6rio de Estoque Positivo. 

• No Rel. De Estoque Positivo constarao os produtos com os c6digos de 

Material de Apoio (Operacional de Vendas). 

• Atraves deste, emite requisi9ao de baixa de estoque e pela op9ao 

Inventario ( atraves da op9ao "saidas co mum") e en via para a 

contabilidade/fiscal: 

> Relat6rio de Estoque Positivo 

> Requisi9ao de baixa 

> Rel. de Mov. Saida\Transferencia 

• 1 o Emitir Relat6rio dos Produtos recebidos por Operacional de Venda 
Material de Apoio )(Relat6rios\Relat6rios de Estoque\Produtos pelo Estoque 
Produto c/ Estoque Positivo\Filtrar por Categoria:(Operacional de Venda). 

• 2° Baixar os produtos: 

Movimentos\lnventario\Marcar O~ao Saida Comum 

• 3° Emissao de relat6rio com os itens baixados: 
Relat6rios\Movimentos de Estoque\Saidas\Mov. De Saidas\Transferencias 
Periodo iniciai\Colocar a data do ultimo inventario 

• Ate o dia 25 de cada mes, a Gerente emite a Listagem e as Requisi9oes. 
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• Encaminhar a rela9aO devidamente assinada pela Gerencia a 
Contabilidade/Fiscal para controle e arquivamento da documenta9ao. 

5.9.8 Devolu~oes para Essencia 

Esses produtos tern a tratativa fiscal, de Devolu9oes, onde, emite-se a Nota Fiscal de 

Saida para a Essencia, devolvendo-se todos os produtos enquadrados em normativa 

elaborada pela Supervisao de lojas e procedimentos para Devolu9oes SAC. 

• Sera controlado pela area Fiscal, atraves do recebimento da 2° via da 

Nota Fiscal de Saida. 

• Ate o dia 25 de cada mes, a Gerente ira emitir a Nota Fiscal. 

• Encaminhar os produtos juntamente com a 1° e 3° vias a Botica, ao setor 

responsavel. 

• Encaminhar a 2° via da Nota Fiscal a Contabilidade Fiscal dentro do prazo 

estipulado. 

• Fazer NF de Devolu9ao \Movimentos\Saidas\Devolu9ao ao Fomecedor, escolher 

op9ao devolu9ao por produtos, usando o c6digo 240011 Essen cia 
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5.9.9 Devolu~oes clientes 

Esses produtos tern a tratativa fiscal, de Devoluvoes, onde, emite-se a NF de Entrada, 

retomando a loja todos os produtos devolvidos, enquadrados em normativa e 

procedimentos elaborados pela Supervisao de lojas.Conforme o Cupom Fiscal. 

• Sera controlado pela area Fiscal, atraves dos recebimentos: 

1) 1° via da Nota Fiscal de Entrada. 

2) Formuhirio de Devoluvao preenchido e assinado pelo cliente. 

3) Vale troca devidamente processado dentro domes em curso. 

4) 1° via do Cupom Fiscal de venda, com data ou anterior a data da troca. 

• Sera controlado e comparado pela area Fiscal ainda: 

6) 0 somat6rio dos Vales Trocas por Reduvao Z. 

7) Com somat6rio das Notas Fiscais de Entrada por Livros Fiscais. 

• No fmal de cada dia a loja devera emitir a NF de entrada referente as trocas feitas 

no dia, o valor devera ser o mesmo dos vales trocas existentes no caixa. 

• Esta nota sera a unica que podera e devera ser emitida ate o ultimo dia do mes. 

• As notas do ultimo dia deverao acompanhar o ultimo malote d~ mes. 

• Encaminhar a NF, Formulario de Troca, Vale Troca (cupom Nao Fiscal) e Cupom 

Fiscal de Venda) devidamente vistado pela gerencia a contabilidade/Fiscal para 

escritura9ao e contabilizavao, ainda dentro do periodo fiscal. 

• Separar as 1° vias dos Cupons Fiscais quando da Venda, por dias, facilitando com 

isso a busca dos mesmos, via rastreio no Practico (Rogerio) para confec9ao da Nota 

Fiscal de Devolu9ao com a respectiva recuperavao (destaque) do ICMS. 

• Nao localizando o Cupom Fiscal, emitir a Nota Fiscal de Devoluvao/Troca (Entrada) 

nao destacando o ICMS. 
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• Deve-se emitir a Nota Fiscal de Devolu9ao/Troca 
(entrada) dentro do roes em curso, independente a 
localizaQao do cupom fiscal. 

5.9.10 Brindes e doa~oes (via Essencia) 

Padronizar a nivel corporativo a emissao da NF de saida (5.910- Brindes/Doa<;oes), onde 

sera fomecido pela loja, listagem de inventario onde constarao os produtos com os 

c6digos de doa<;ao e brindes, atraves deste emite Nota Fiscal, e envia para a contabilidade, 

Nota Fiscal e listagem em anexo. (Cfe a Nota Fiscal.) 

• Ate o dia 25 de cada mes, devera ser encaminhado pela Gerente de Loja, 

a Nota Fiscal e planilha contendo informa<;oes domes (5.910/6.910-

Brindes/Doa<;oes ). 

• A Nota Fiscal sera emitida a pre<;o de ESSEN CIA, atraves de: 
Movimentos\Saidas\Saidas-Transferencias. 

• 0 c6digo a ser utilizado no Fomecedor e da propria Loja\Documento no 

NF\Tipo de Transferencia: 

Saidas Brinde (PV AR). Nao esqueya de marcar a op~ao de impressao NF. 

5.9.11 Brindes e doa~oes (Prateleira) 

Padronizar a nivel corporativo a emissao da NF de saida (5.910- Brindes/Doa<;oes), onde 

sera fomecido pela loja, listagem de inventario onde constarao os produtos com os 

c6digos de doa<;ao e brindes, atraves deste emite Nota Fiscal, e envia para a contabilidade, 

Nota Fiscal e listagem em anexo. 

• Ate o dia 25 de cada mes, Sera controlado pela Gerente, em uma planilha mensal, os 

produtos destinados a revenda que tiverem sido usados para Brindes e doa<;oes. 

• A Nota Fiscal sera emitida a pre<;o de consumidor final, atraves de: 

Movimentos\Saidas\Saidas-Transferencias, o c6digo a ser utilizado no Fornecedor e da propria 
loja\Documento no NF\Tipo de Transferencia:Saidas Brinde (PV AC). 
Nao esqueya de marcar a o~ao de impressao NF. 
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• Encaminhar as Notas Fiscais a contabilidade/Fiscal para escritura9ao e 

contabiliza9ao, ainda dentro do periodo fiscal. 

5.9.12 Antilhas ( Estojos) 

0 Produto Embalagem (Estojos), tern a Tratativa Fiscal de material para revenda, dando 

direito a recupera9ao de impastos (ICMS - no caso da Antilhas nao ha destaque deste 

imposto), devendo ser registrados no livro fiscal. CFOP 2102. 

Neste caso a Gerente deveni inserir manualmente a Nota Fiscal da 

Antilhas, porem, somente os itens que se destinem a revenda (estojos), 

considerando o pre9o de aquisi9ao constante nesta mesma nota, como a 

Antilhas possui regime especial na tributa9ao do ICMS e IPI, estes devem 

ser desconsiderados no cadastro. 

• 1 o Entrar c/ a Nota Fiscal no Practico atraves de: 

Movimentos\Entradas\C6digo do Fomecedor\Documento: 
N° NF\Tipo de entrada:(Entrada Compra). 

5.9.13 Ajuste no Estoque 

Padronizar a nivel corporativo a emissao da NF de Saida (5.949) ou de Entrada (1.949), 

onde, ap6s a contagem fisica para inventario, devera se justificar atraves da emissao da 

NFiscal os produtos que faltarem ou sobrarem no estoque. 

• 1° Se houver falta de produtos emite-se Nota Fiscal de Saida, 

houver sabra de produtos emite-se Nota Fiscal de Entrada: 

Nota Fiscal de Saida: 
Movimentos\Saidas\Saidas-Transferencias, o c6digo a ser utilizado no 
Fomecedor e da propria loja\Documento n° NF\Tipo de Transferencia: 
Saida de Ajuste de Estoque. Nao esque9a de marcar a op9ao de impressao NF. 

Nota Fiscal de Entrada: 

e se 
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Movimentos\Entradas\C6digo do Fornecedor (da propria loja)\Documento: 
N° NF\Tipo de Entradas:Entradas de Ajuste de Estoque. 

5.9.14 Codigos diferenciados 

+ Itens diferentes, quando Essencia envia produto com urn codigo e Cosmetic revende 

com outro, deve ser emitido uma Nota Fiscal de saida para os produtos Essencia e 

uma Nota Fiscal de entrada para os produtos vendidos com codigo Cosmetic. 

• Processa a entrada da Nota Fiscal recebida da Essencia normalmente. 

• Emite uma Nota Fiscal de saida, com CFOP de ajuste de estoque, utilizando o codigo 

e o valor correspondente ao Kit, conforme a NF. de aquisi~ao da Essen cia. 

• Emite uma Nota Fiscal de entrada, com CFOP de ajuste de estoque, utilizando o valor 

eo codigo individual de cada camisetas, bolsas e outros, esse valor eo total da Nota 

Fiscal da Essencia dividido pelo total dos produtos unitario/individual. 

• 0 Produto que veio da Essencia, devera ser baixado atraves de uma Nota Fiscal 

de Saida:Movimentos\Saidas\Saidas-Transferencias. o codigo o qual 

devera ser utilizado no Fomecedor eo da propria Loja\Documento n° NF\Tipo 

de Transferencia:Saidas de Ajuste de Estoque. 

• Apos feito a saida devera fazer a Entrada dos produtos utilizando o codigo de 

Venda:Movimentos\Entradas\Codigo do Fornecedor ( da propria 

loja)\Documento: N° NF\Tipo de Entradas:Entradas de Ajuste de Estoque. 

• Ate o dia 27 de cada mes. 

• As Notas Fiscais serao emitidas a pre~o de aquisi~ao. 

• Emitir a NF (entradas/saidas) apos a contagem do estoque, e enviar a 
Contabilidade/Fiscal ainda dentro do periodo fiscal, neste caso, o procedimento 
devera ser feito com urgencia, se possivel, via motoboy . 

• Duplicadas (Cfe Aut. Comercial) ou qdo 0 cliente quiser NF serie Unica. 

• Notas de Vendas para Duplicadas. 

• Faz pelo PDV a venda. 

• Emite o espelho na Retaguarda, pela Ilha de impressao. 
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5.9.14 Codigos diferenciados (Continua<;ao) 

• Irregularidades 

Considerando que a Essencia podeni levar ate 30 dias para autorizar a devolu<;ao SAC, 

este item no estoque devera ser controlado separadamente pela Gerente, sem no 

entanto realizar qualquer movimento no controle de estoque, Cfe resposta da Essencia 

devera fazer a NF de Saida (Dev. Essencia), ou Entrada Devolu<;ao. 

5.9.15 Transferencias entre lojas 

Sempre que houver transferencia de produtos entre lojas, devem ser emitido Nota Fiscal 
para suportar a opera<;ao. (CFOP 5.152 - Transferencia). Fa<;a pelo Gerenciador de 
Remessas no Practico. 

• Beneficios 

• Atender as disposi<;oes basi cas do RI CMS dos Estados. 

• Controle adequado do Estoque atraves do Practico, minimizando riscos fiscais. 

• Controle adequado dos produtos que entrarem no practico com destino ao uso e 
consumo atraves da emissao da requisi<;ao para saida do produto. 

• Manuten<;ao do debito/credito do imposto. 

• Controle das opera<;oes fiscais. 

• Qualidade das informa<;oes contabeis. 

• Qualidade das informa<;oes gerenciais. 

• A Gerente de Loja e/ou pessoa Responsavel na sua ausencia deveni estar 

devidamente preparada para receber fiscaliza<;oes, bern como, notifica<;oes fiscais, o 

qual estara intimada a prestar informa<;oes ao fisco. 

+ A Orienta<;ao que a Contabilidade de Varejo da as suas colaboradoras e que, reporte 

qualquer informa<;ao ao Setor Contabil/Fiscal no momento imediato a visita do 

agente fiscal a loja e, somente assine aquilo que estiver devidamente dentro de seu 

conhecimento e embasado pelo Setor de Contabilidade, Observando tambem que 

todo e qualquer documento assinado na loj a, devera seguir a Contabilidade o mais 

nipido possivel. 
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Anexo -VIII- Modelo do Questionario Aplicado aos Funcionarios 
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Anexo -IX - Resolu<tao CFC No 820 - NBC T 11 



RESOLU<;AO CFC N.o 820/97 

Aprova a NBC T 11- Normas de Auditoria 
Independente das Demonstra~oes Contabeis 
com altera~oes e da outras providencias. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio de suas atribuic;oes 
legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que a constante evoluc;ao e a crescente importancia da auditoria exigem 
atualizac;ao e aprimoramento das normas enderec;adas a sua regencia, de modo a manter 
permanente justaposic;ao e ajustamento entre o trabalho a ser realizado e o modo ou processo 
dessa realizac;ao; 

CONSIDERANDO que por se tratar de atribuic;ao que, para o adequado desempenho, deve 
ser empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade, em regime de franca, real e aberta 
cooperac;ao com o Instituto Brasileiro de Contadores, a Comissao de Valores Mobiliarios, o 
Banco Central do Brasil e a Superintendencia de Seguros Privados; 

CONSIDERANDO que este trabalho de revisao das normas aprovadas em 1991, visando 
adeqmi-las as necessidades decorrentes da evoluc;ao da atividade do auditor independente, 
concluiu o projeto que, para observancia pelo universo a que se destina, e editado pela 
instituic;ao legalmente incumbida de fiscalizar o exercicio da profissao; 

CONSIDERANDO que este trabalho evidencia a capacidade de uniao, retratando a ac;ao 
conjunta do Conselho Federal de Contabilidade, do Instituto Brasileiro de Contadores, da 
Comissao de Valores Mobiliarios, do Banco Central do Brasil e da Superintendencia de 
Seguros Privados, 

RESOLVE: 

Art. 1 o Aprovar a NBC T 11 - Normas de Auditoria Independente das Demonstrac;oes 
Contabeis, com alterac;oes. 

Art. 2° Fica revogada a Resoluc;ao CFC n.0 700, de 24 de abril de 1991. 

Art. 3° Esta Resoluc;ao entra em vigor a partir da data de sua publicac;ao. 

Brasilia, 1 7 de dezembro de 1997. 

Contador JOSE SERAFIM ABRANTES 
Vice-Presidente para Assuntos Operacionais 

no Exercicio da Presidencia 
Ata CFC n° 770, de 17/12/97 
Proc. CFC n° 2/97 
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NBC T 11- NORMAS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAc;OES 
CONTABEIS 

11.1 - CONCEITUAc;AO E DISPOSic;OES GERAIS 

11.1.1 - CONCEITUA<;AO E OBJETIVOS DA AUDITORIA INDEPENDENTE 

11.1.1.1 - A auditoria das demonstra<;oes contabeis constitui o conjunto de procedimentos 
tecnicos que tern por objetivo a emissao de parecer sobre a sua adequa<;ao, 
consoante os Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasi1eiras 
de Contabilidade e, no que for pertinente, a legis1a<;ao especifica. 

11.1.1.1.1 - Na ausencia de disposi<;oes especificas, prevalecem as praticas ja 
consagradas pela Profissao Contabil, formalizadas ou nao pelos seus organismos pr6prios. 

11.1.1.2 - Salvo declara<;ao expressa em contrario, consoante do parecer, entende-se que o 
auditor considera adequadas e suficientes, para o entendimento dos usuarios, as 
informa<;oes divulgadas nas demonstra<;oes contabeis, tanto em termos de 
conteudo quanto de forma. 

11.1.1.3 - 0 parecer do auditor independente tern por limite os pr6prios objetivos da auditoria 
das demonstra<;oes contabeis e nao representa, pois, garantia de viabilidade futura 
da entidade ou algum tipo de atestado de eficacia da administra<;ao na gestao dos 
neg6cios. 

11.1.1.4 - 0 parecer e de exclusiva responsabilidade de contador registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade, nestas normas denominado auditor. 

11.1.2- PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

11.1.2.1 - Os procedimentos de auditoria sao o conjunto de tecnicas que permitem ao auditor 
obter evidencias ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opiniao 
sobre as demonstra<;oes contabeis auditadas, abrangendo testes de observancia e 
testes substantivos. 

11.1.2.2 - Os testes de observancia visam a obten<;ao de razoavel seguran<;a de que OS 

procedimentos de controle intemo, estabelecidos pela administra<;ao, estao em 
efetivo funcionamento e cumprimento. 

11.1.2.3 - Os testes substantivos visam a obten<;ao de evidencia quanto a suficiencia, exatidao 
e validade dos dados produzidos pelo sistema contabil da entidade, dividindo-se 
em: 

a) testes de transa<;oes e saldos; e 

b) procedimentos de revisao analitica. 
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11.1.3 -PAPEIS DE TRABALHO 

11.1.3 .1 - Os papeis de trabalho sao o con junto de documentos e apontamentos com 
informay5es e provas coligidas pelo auditor, preparados de forma manual, por 
meios eletronicos ou por outros meios, que constituem a evidencia do trabalho 
executado e o fundamento de sua opiniao. 

11.1.3.2- Os papeis de trabalho sao de propriedade exclusiva do auditor, responsavel por sua 
guarda e sigilo. 

11.1.4-FRAUDE E ERRO 

11.1.4 -Para os fins destas normas, considera-se: 

a) fraude, o ato intencional de omissao ou manipulayao de transay5es, adulterayao 
de documentos, registros e demonstray5es contabeis; e 

b) erro, o ato nao intencional resultante de omissao, desatenyao ou rna 
interpretayao de fatos na elaborayao de registros e demonstray5es contabeis. 

11.1.4.2 - Ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer dos seus trabalhos, o auditor 
tern a obrigayao de comunica-los a administrayao da entidade e sugerir medidas 
corretivas, informando sobre os possiveis efeitos no seu parecer, caso elas nao 
sejam adotadas. 

11.1.4.3 - A responsabilidade primaria na prevenyao e identificayao de fraudes e erros e da 
administrayao da entidade, atraves da implementayao e manutenyao de adequado 
sistema contabil e de controle intemo. Entretanto, o auditor deve planejar seu 
trabalho de forma a detectar fraudes e erros que impliquem efeitos relevantes nas 
demonstray5es contabeis. 

11.2- NORMAS DE EXECU<;AO DOS TRABALHOS 

11.2.1 - PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 

11.2.1.1- 0 auditor deve planejar seu trabalho consoante as Normas Profissionais de Auditor 
Independente e estas normas, e de acordo com os prazos e demais compromissos 
contratualmente assumidos com a entidade. 

11.2.1.2 - 0 planejamento pressup5e adequado nivel de conhecimento sobre as atividades, os 
fatores economicos, a legis1ayao aplicave1, as praticas operacionais da entidade e o 
nivel geral de competencia de sua administrayao. 

11.2.1.3 - 0 planejamento deve considerar todos os fatores relevantes na execuyao dos 
trabalhos, especialmente os seguintes: 
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a) o conhecimento detalhado das pniticas contabeis adotadas pela entidade e as 
altera9oes procedidas em rela9ao ao exercicio anterior; 

b) o conhecimento detalhado do sistema contabil e de controles intemos da 
entidade e seu grau de confiabilidade; 

c) os riscos de auditoria e a identifica9ao das areas importantes da entidade, quer 
pelo volume de transa9oes, quer pela complexidade de suas atividades; 

d) a natureza, a oportunidade e a extensao dos procedimentos de auditoria a serem 
aplicados; 

e) a existencia de entidades associadas, filiais e partes relacionadas; 

f) o uso dos trabalhos de outros auditores independentes, especialistas e auditores 
intemos; 

g) a natureza, o conteudo e a oportunidade dos pareceres, relat6rios e outros 
informes a serem entregues a entidade; e 

h) a necessidade de atender prazos estabelecidos por entidades reguladoras ou 
fiscalizadoras e para a entidade prestar informa9oes aos demais usuarios 
extemos. 

11.2.1.4 - 0 auditor deve documentar seu planejamento geral e preparar programas de 
trabalho por escrito, detalhando o que for necessario a compreensao dos 
procedimentos que serao aplicados, em termos de natureza, oportunidade e 
extensao. 

11.2.1.5 - Os programas de trabalho devem ser detalhados de forma a servir como guia e 
meio de controle de sua execu9ao. 

11.2.1.6 - 0 planejamento da auditoria, quando incluir a designa9ao de equipe tecnica, deve 
prever a orienta9ao e a supervisao do auditor, que assumira total responsabilidade 
pelos trabalhos executados. 

11.2.1. 7 - A utiliza9ao de equipe tecnica deve ser prevista de maneira a fomecer razoavel 
seguran9a de que o trabalho venha a ser executado por pessoa com capacita9ao 
pro fissional, independencia e treinamento, requeridos nas circunstancias. 

11.2.1.8 - 0 planejamento e os programas de trabalho devem ser revisados e atualizados 
sempre que novos fatos o recomendarem. 

11.2.1.9 - Quando for realizada uma auditoria pela primeira vez na entidade, ou quando as 
demonstra9oes contabeis do exercicio anterior tenham sido examinadas por outro 
auditor, o planejamento deve contemplar os seguintes procedimentos: 
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a) obten9ao de evidencias suficientes de que os saldos de abertura do exercicio 
nao contenham representa96es erroneas ou inconsistentes que, de alguma 
maneira, distowam as demonstra9oes contabeis do exercicio atual; 

b) exame da adequa9ao dos saldos de encerramento do exercicio anterior com os 
saldos de abertura do exercicio atual; 

c) verifica9ao se as praticas contabeis adotadas no exercicio atual sao uniformes 
com as adotadas no exercicio anterior; 

d) identifica9ao de fatos relevantes que possam afetar as atividades da entidade e 
sua situ~ao patrimonial e financeira; e 

e) identifica9ao de relevantes eventos subseqiientes ao exercicio anterior, 
revelados ou nao revelados. 

11.2.2- RELEV AN CIA 

0 item 11.2.2 e seus subitens foram excluidos pela Resolu9ao CFC n° 981, de 24 de outubro 
de 2003. 

11.2.3 -RISCO DE AUDITORIA 

11.2.3.1 - Risco de auditoria e a possibilidade de o auditor vir a emitir uma opmmo 
tecnicamente inadequada sobre demonstra9oes contabeis significativamente 
incorretas. 

11.2.3.2 - A analise dos riscos de auditoria deve ser feita na fase de planejamento dos 
trabalhos, considerando a relevancia em dois niveis: 

a) em nivel geral, considerando as demonstra9oes contabeis tomadas no seu 
conjunto, bern como as atividades, qualidade da administra9ao, avalia9ao do 
sistema contabil e de controles intemos e situa9ao economica e financeira da 
entidade; e 

b) em niveis especificos, relativos ao sal do das contas ou natureza e volume das 
transa96es. 

11.2.3.3- Para determinar o risco da auditoria, o auditor deve avaliar o ambiente de controle 
da entidade, compreendendo: 

a) a fun9ao eo envolvimento dos administradores nas atividades da entidade; 

b) a estrutura organizacional e os metodos de administra9ao adotados, 
especialmente quanto a limites de autoridade e responsabilidade; 

c) as politicas de pessoal e a segrega9ao de fun9oes; 
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d) a fixa9ao, pela administra9ao, de normas para inventario, para concilia9ao de 
contas, prepara9ao de demonstra9oes contabeis e demais informes adicionais; 

e) as implanta9oes, as modifica9oes e o acesso aos sistemas de informa9ao 
computadorizada, bern como acesso a arquivos de dados e possibilidade de 
inclusao ou exclusao de dados; 

f) o sistema de aprova9ao e o registro de transa9oes; 

g) as limita9oes de acesso fisico a ativos e registros contabeis e/ou 
administrativos; e 

h) as compara9oes e as analises dos resultados financeiros com dados hist6ricos 
e/ou projetados. 

11.2.4- SUPERVISAO E CONTROLE DE QUALIDADE 

11.2.4.1 - Na supervisao dos trabalhos da equipe tecnica, durante a execu9ao da auditoria, o 
auditor deve: 

a) avaliar o cumprimento do planejamento e do programa de trabalho; 

b) avaliar se as tarefas distribuidas a equipe tecnica estao sendo cumpridas no grau 
de competencia exigido; 

c) resolver questoes significativas quanto a aplica9aO dos Principios 
Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade; 

d) avaliar se os trabalhos foram adequadamente documentados e os objetivos dos 
procedimentos tecnicos alcan9ados; e 

e) avaliar se as conclusoes obtidas sao resultantes dos trabalhos executados e 
permitem ao auditor fundamentar sua opiniao sobre as demonstra9oes 
contabeis. 

11.2.4.2 - 0 auditor deve instituir urn programa de controle de qualidade visando avaliar, 
periodicamente, se os servi9os executados sao efetuados de acordo com as 
Normas Profissionais de Auditor Independente e estas normas. 

11.2.4.3 - 0 programa de controle de qualidade deve ser estabelecido de acordo com a 
estrutura da equipe tecnica do auditor e a complexidade dos servi9os que realizar. 
No caso do auditor atuar sem a colabora9ao de assistentes, o controle da qualidade 
e inerente a qualifica9a0 profissional do auditor. 

11.2.4.4 - Os requisitos que o auditor deve adotar para o controle da qualidade dos seus 
servi9os sao os seguintes: 

a) o pessoal designado deve ter a competencia e a habilidade profissionais 
compativeis como requerido no trabalho realizado; 
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b) o pessoal designado deve ter o nivel de independencia e demais atributos 
definidos nas Normas Profissionais de Auditor Independente, para ter uma 
conduta profissional inquestiomivel; 

c) o trabalho de auditoria deveni ser realizado por pessoal que tenha urn nivel de 
treinamento e de experiencia profissional compativel com o grau de 
complexidade das atividades da entidade auditada; e 

d) o auditor deveni planejar, supervisionar e revisar o trabalho em todas as suas 
etapas, de modo a garantir aos usuarios de seus servi9os a certeza razoavel de 
que o trabalho foi realizado de acordo com as normas de controle de qualidade, 
requeridas nas circunstancias. 

11.2.4.5 - 0 controle de qualidade do auditor inclui a avalia9ao permanente da carteira dos 
clientes, quanto aos seguintes aspectos: 

a) capacidade de atendimento ao cliente, em face da estrutura existente; 

b) grau de independencia existente; e 

c) integridade dos administradores do cliente. 

11.2.4.6 - A avalia9ao permanente da carteira de clientes devera ser feita por escrito, 
considerando os seguintes pressupostos: 

a) a capacidade de atendimento sera determinada pela soma das horas 
disponiveis, segundo horario contratado com a equipe tecnica, em rela9ao as 
horas contratadas com os clientes; 

b) a independencia em rela9ao aos clientes deve abranger toda a equipe tecnica 
que trabalhar no cliente; 

c) que nao ha evidencias de que a administra9ao do cliente adotou medidas 
administrativas que possam comprometer o trabalho do auditor; e 

d) o auditor independente devera avaliar a necessidade de rodizio de auditores 
responsaveis pela realiza9ao dos servi9os, de modo a resguardar a 
independencia do auditor responsavel pela execu9ao dos servi9os. 

11.2.5 - ESTUDO E AVALIACAO DO SISTEMA CONTABIL E DE CONTROLES 
INTERN OS 

11.2.5.1 - 0 sistema contabil e de controles intemos compreende o plano de organiza9ao eo 
con junto integrado de metodo e procedimentos adotados pela entidade na prote9ao 
do seu patrimonio, promo9ao da confiabilidade e tempestividade dos seus 
registros e demonstra9oes contabeis, e da sua eficacia operacional. 
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11.2.5.2 - 0 auditor deve efetuar o estudo e a avalia9ao do sistema contabil e de controles 
intemos da entidade, como base para determinar a natureza, oportunidade e 
extensao da aplica9ao dos procedimentos de auditoria, considerando: 

a) o tamanho e a complexidade das atividades da entidade; 

b) os sistemas de informa9ao contabil, para efeitos tanto intemos quanto 
extemos; 

c) as areas de risco da auditoria; 

d) a natureza da documenta9ao, em face dos sistemas de informatiza9ao 
adotados pela entidade; 

e) o grau de descentraliza9ao de decisao, adotado pel a administra9ao da 
entidade; e 

f) o grau de envolvimento da auditoria intema, se existente. 

11.2.5.3 - 0 sistema contabil e de controles intemos e de responsabilidade da administra9ao 
da entidade; porem, o auditor deve efetuar sugestoes objetivas para seu 
aprimoramento, decorrentes de constatayoes feitas no decorrer do seu trabalho. 

11.2.5.4 - A avalia9ao do sistema contabil e de controles intemos pelo auditor deve 
considerar os seguintes aspectos: 

a) o ambiente de controle existente na entidade; e 

b) os procedimentos de controle adotados pela administra9ao da entidade. 

11.2.5.5- A avalia9ao do ambiente de controle existente deve considerar: 

a) a defini9ao de fun9oes de toda a administra9ao; 

b) o processo decis6rio adotado na entidade; 

c) a estrutura organizacional da entidade e os metodos de delega9ao de 
autoridade e responsabilidade; 

d) as politicas de pessoal e a segregayao de fun9oes; e 

e) o sistema de controle da administra9ao, incluindo as atribui9oes da auditoria 
intema, se existente. 

11.2.5.6- A avalia9ao dos procedimentos de controle deve considerar: 

a) as normas para a elabora9ao de demonstra9oes contabeis e quaisquer outros 
informes contabeis e administrativos, para fins intemos ou extemos; 
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b) a elabora9ao, a revisao e a aprova9ao de concilia9oes de contas; 

c) a sistematica revisao da exatidao aritmetica dos registros; 

d) a ado9ao de sistemas de informa9ao computadorizados e os controles 
adotados na sua implanta9ao, altera9ao, acesso a arquivos e gera9ao de 
relat6rios; 

e) os con troles adotados sobre as contas que registram as principais transa9oes 
da entidade; 

f) o sistema de aprova9ao e a guarda de documentos; 

g) a compara9ao de dados intemos com fontes extemas de informa9ao; 

h) os procedimentos de inspe9oes fisicas peri6dicas em ativos da entidade; 

i) a limita9ao do acesso fisico a ativos e registros; e 

j) a compara9ao dos dados realizados com os dados projetados. 

11.2.6- APLICA<;AO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

11.2.6.1 - A aplica9ao dos procedimentos de auditoria deve ser realizada, em razao da 
complexidade e volume das opera9oes, por meio de provas seletivas, testes e 
amostragens, cabendo ao auditor, com base na analise de riscos de auditoria e 
outros elementos de que dispuser, determinar a amplitude dos exames necessarios 
a obten9a0 dos elementos de convic9a0 que sejam validos para 0 todo. 

11.2.6.2- Na aplica9ao dos testes de observancia e substantivos, o auditor deve considerar os 
seguintes procedimentos tecnicos basi cos: 

a) inspe9ao - exame de registros, documentos e de ativos tangiveis; 

b) observa9ao - acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua 
execu9ao; 

c) investiga9ao e confirma9ao - obten9ao de informa9oes junto a pessoas ou 
entidades conhecedoras da transa9ao, dentro ou fora da entidade; 

d) calculo - conferencia da exatidao aritmetica de documentos comprobat6rios, 
registros e demonstra9oes contabeis e outras circunstancias; e 
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e) revisao analitica - verifica9ao do comportamento de valores significativos, 
mediante indices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com 
vistas a identifica9a0 de situa9a0 OU tendencias atfpicas. 

11.2.6.3 - Na aplica9ao dos testes de observancia, o auditor dever verificar a existencia, 
efetividade e continuidade dos controles intemos. 

11.2.6.4 - Na aplica9ao dos testes substantivos, o auditor deve objetivar as seguintes 
conclusoes: 

a) existencia- se o componente patrimonial existe em certa data; 

b) direitos e obriga9oes - se efetivamente existentes em certa data; 

c) ocorrencia - se a transa9ao de fato ocorreu; 

d) abrangencia- se todas as transa9oes estao registradas; e 

e) mensura9ao, apresenta9ao e divulga9ao - se os itens estao avaliados, 
divulgados, classificados e descritos de acordo com os Principios 
Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

11.2.6.5- Na aplica9ao dos procedimentos de revisao analitica, o auditor deve considerar: 

a) o objetivo dos procedimentos e o grau de confiabilidade dos resultados 
alcan9aveis; 

b) a natureza da entidade e o conhecimento adquirido nas auditorias anteriores; e 

c) a disponibilidade de informa9oes, sua relevancia, confiabilidade e 
comparabilidade. 

11.2.6.6 - Se o auditor, durante a revtsao analitica, nao obtiver informa9oes objetivas 
suficientes para dirimir as questoes suscitadas, deve efetuar verifica9oes 
adicionais, aplicando novos procedimentos de auditoria, ate alcan9ar conclusoes 
satisfat6rias. 

11.2.6.7 - Quando o valor envolvido for expressivo em rela9ao a posi9ao patrimonial e 
financeira e ao resultado das opera9oes, o auditor deve: 

a) confirmar os valores das contas a receber e a pagar, atraves de comunica9ao 
direta com os terceiros envolvidos; e 

b) acompanhar o inventario fisico realizado pela entidade, executando os testes 
de contagem fisica e procedimentos complementares aplicaveis. 

11.2.7- DOCUMENTA<;AO DA AUDITORIA 
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11.2. 7.1 - 0 auditor deve documentar, atraves de papeis de trabalho, todos os elementos 
significativos dos exames realizados e que evidenciam ter sido a auditoria 
executada de acordo com as normas aplicaveis. 

11.2. 7.2 - Os papeis de trabalho devem ter abrangencia e grau de detalhe suficientes para 
propiciar o entendimento e o suporte da auditoria executada, compreendendo a 
documenta<;ao do planejamento, a natureza, oportunidade e extensao dos 
procedimentos de auditoria, bern como o julgamento exercido pelo auditor e as 
conclusoes alcan<;adas. 

11.2. 7.3 - Os papeis de trabalho devem ser elaborados, organizados e arquivados de forma 
sistematica e racional. 

11.2. 7.4 - Quando 0 auditor utilizar analises, demonstra<;5es ou quaisquer outros documentos 
fomecidos pela entidade, deve certificar-se da sua exatidao. 

11.2.8 - CONTINUIDADE NORMAL DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE 

11.2.8.1 - A continuidade normal das atividades da entidade deve merecer especial aten<;ao 
do auditor, quando do planejamento dos seus trabalhos, ao analisar os riscos de 
auditoria, e deve ser complementada quando da execu<;ao de seus exames. 

11.2.8.2- A evidencia de normalidade pelo prazo de urn ano ap6s a data das demonstra<;5es 
contabeis e suficiente para a caracteriza<;ao dessa continuidade. 

11.2.8.3 - Caso, no decorrer dos trabalhos, se apresentem indicios que ponham em duvida 
essa continuidade, o auditor deve aplicar os procedimentos adicionais que julgar 
necessarios para a forma<;ao de juizo embasado e definitivo sobre a materia. 

11.2.8.4 - Na hip6tese de o auditor concluir que ha evidencias de riscos na continuidade 
normal das atividades da entidade, deve avaliar os possiveis efeitos nas 
demonstra<;5es contabeis, especialmente quanto a realiza<;ao dos ativos. 

11.2.8.5 - Quando constatar que ha evidencias de riscos na continuidade normal das 
atividades da entidade, o auditor independente devera, em seu parecer, mencionar, 
em paragrafo de enfase, os efeitos que tal situa<;ao podera determinar na 
continuidade operacional da entidade, de modo que os usuarios tenham adequada 
informa<;ao sobre a mesma. 

11.2.8.6- Embora nao exaustivos, pelo menos os seguintes pressupostos deverao ser adotados 
pelo auditor, na analise da continuidade da entidade auditada: 

a) indicadores financeiros: 

1 - passivo a descoberto; 
2- posi<;ao negativa do capital circulante liquido; 
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3 - emprestimos com prazo fixo e vencimentos imediatos, sem possibilidade de 
renova<;:ao pelos credores; 

4 - excessiva participa<;:ao de emprestimos de curto prazo, sem a possibilidade de 
alongamento das dividas ou capacidade de amortiza<;:ao; 

5 - indices financeiros adversos de forma continua; 
6 - prejuizos substanciais de opera<;:ao e de forma continua; 
7 - retra<;:ao ou descontinuidade na distribui<;:ao de resultados; 
8- incapacidade de devedores na data do vencimento; 
9- dificuldades de acertos com credores; 
10 - altera<;:oes ou renegocia<;:oes com credores; e 
11 - incapacidade de obter financiamentos para o desenvolvimento de novos 

neg6cios ou produtos, e inversoes para o aumento da capacidade produtiva. 

b) indicadores de opera<;:ao: 

1 - perda de elementos-chave na administra<;:ao sem modifica<;:oes ou 
substitui<;:oes imediatas; 

2 - perda de mercado, franquia, licen<;:a, fomecedor essencial ou financiador 
estrategico; e 

3 - dificuldades de manter mao-de-obra essencial para a manuten<;:ao da 
atividade. 

c) outras indica<;:oes: 

1 - nao-cumprimento de normas legais, regulamentares e estatutcirias; 
2 - contingencias capazes de nao serem cumpridas pela entidade; e 
3- mudan<;:as das politicas govemamentais que afetam a entidade. 

11.2.9- AMOSTRAGEM 

11.2.9.1- Ao determinar a extensao de urn teste de auditoria ou metodo de sele<;:ao de itens a 
serem testados, o auditor pode empregar tecnicas de amostragem. 

11.2.9.2 - Ao usar metodos de amostragem estatistica ou nao-estatistica, o auditor deve 
projetar e selecionar uma amostra de auditoria, aplicar a essa amostra 
procedimentos de auditoria e avaliar os resultados da amostra, de forma a 
proporcionar evidencia de auditoria suficiente e apropriada. 

11.2.9.3- A amostra selecionada pelo auditor deve ter uma rela<;:ao direta como volume de 
transa<;:oes realizadas pela entidade na area ou transa<;:ao objeto de exame, como 
tambem com os efeitos na posi<;:ao patrimonial e financeira da entidade, e o 
resultado por ela obtido no periodo. 

11.2.9.4- Na determina<;:ao da amostra, o auditor deve levar em considera<;:ao os seguintes 
fatores: 
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a) popula9ao objeto da amostra; 

b) estratifica9ao da amostra; 

c) tamanho da amostra; 

d) risco da amostragem; 

e) erro tolenivel; e 

f) erro esperado. 

11.2.9.5- Na sele9ao de amostra, devem ser consideradas: 

a) a sele9ao aleat6ria; 

b) a sele9ao sistematica, observando urn intervalo constante entre as transa96es 
realizadas; e 

c) a sele9ao casual, a criterio do auditor, baseada em sua experiencia 
pro fissional. 

11.2.10- PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS - PED 

11.2.1 0.1 - 0 uso do PED modifica a forma de processamento e armazenamento de 
informa96es, afetando a organiza9ao e os procedimentos adotados pela entidade 
na consecu9ao de adequados controles intemos. 0 auditor deve dispor de 
compreensao suficiente dos recursos de PED e dos sistemas de processamento 
existentes, a fim de avalia-los e planejar adequadamente seu trabalho. 

11.2.1 0.2 - 0 uso de tecnicas de auditoria que demandem o emprego de recursos de PED 
requer que o auditor as domine completamente, de forma a implementar os 
pr6prios procedimentos ou, se for o caso, supervisionar e revisar os trabalhos de 
especialistas. 

11.2.10.3 - 0 grau minimo de conhecimentos que o auditor deve ter para planejar, dirigir, 
supervisionar e revisar o trabalho de auditoria, desenvolvido em ambiente de 
PED, compreende: 

a) conhecer suficientemente o sistema de contabilidade e de controle intemo 
afetado pelo ambiente de PED; 

b) determinar o efeito que o ambiente de PED possa ter sobre a avalia9ao de 
risco global da entidade e em nivel de saldos de contas e de transa9oes; e 
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c) estabelecer e supervisionar o nivel de pro vas de controle e de procedimentos 
substantivos capaz de assegurar a confiabilidade necessaria para conclusao 
sobre os controles intemos e as demonstra<;oes contabeis. 

11.2.1 0.4- 0 planejamento do trabalho em ambiente de PED deve considerar: 

a) o volume de transa<;oes da entidade; 

b) as entradas de dados nos sistemas que determinam multiplas transa<;oes, 
registradas de forma simultanea, especialmente nos registros contabeis, as 
quais nao podem ser validadas independentemente; e 

c) as transa<;oes da entidade, que sao intercambiadas eletronicamente com outras 
entidades. 

11.2.1 0.5 - No programa de trabalho para os exames dos sistemas de PED, o auditor 
independente devera incluir: 

a) o exame da seguran<;a dos sistemas adotados pela entidade; 

b) o exame da estrutura e confiabilidade dos sistemas adotados para o controle e 
o gerenciamento das atividades da entidade; e 

c) o grau de integra<;ao dos sistemas computadorizados com os registros 
contabeis da entidade, como forma de propiciar a confiabilidade das 
demonstra<;oes contabeis da mesma. 

11.2.11 - ESTIMATIV AS CONT ABElS 

11.2.11.1 - As estimativas contabeis sao de responsabilidade da administra<;ao da entidade e 
se baseiam em fatores objetivos e subjetivos, requerendo o seu julgamento na 
determina<;ao do valor adequado a ser registrado nas demonstra<;oes contabeis. 

11.2.11.2 - 0 auditor deve ter conhecimentos suficientes sobre os controles, procedimentos e 
metodos utilizados pela entidade, no estabelecimento de estimativas que resultem 
em provisoes. 

11.2.11.3 - 0 auditor deve se assegurar da razoabilidade das estimativas, individualmente 
consideradas, quando estas forem relevantes. Tal procedimento inclui, alem da 
anruise da fundamenta<;ao matematico-estatistica dos procedimentos utilizados 
pela entidade na quantifica<;ao das estimativas, a coerencia destas com o 
comportamento da entidade em periodos anteriores, as pniticas correntes em 
entidades semelhantes, os pianos futuros da entidade, a conjuntura economica e 
suas proje<;oes. 

11.2.11.4 - Quando a compara<;ao entre as estimativas feitas em periodos anteriores e os 
valores reais destas evidenciar varia<;oes significativas, o auditor deve verificar se 
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houve o competente ajuste nos procedimentos, de forma a permitir estimativas 
mais apropriadas no periodo em exame. 

11.2.12- TRANSA<;OES COM PARTES RELACIONADAS 

11.2.12.1 - 0 auditor deve obter evidencias suficientes para identificar partes relacionadas na 
fase de planejamento, possibilitando detectar, no decorrer dos trabalhos, quaisquer 
transa96es relevantes que as envolvam. 

11.2.12.2 - 0 auditor deve examinar as transa<;oes relevantes com partes relacionadas, 
aplicando os procedimentos necessarios a obten<;ao de informa<;5es sobre a 
finalidade, natureza e extensao das transa<;5es, com especial aten<;ao aquelas que 
pare<;am anormais ou que envolvam partes relacionadas nao identificadas quando 
do planejamento. 

11.2.13- TRANSA<;OES E EVENTOS SUBSEQUENTES 

11.2.13.1 - 0 auditor deve aplicar procedimentos especificos em rela9ao aos eventos 
ocorridos entre as datas do balan<;o e a do seu parecer, que possam demandar 
ajustes nas demonstra<;oes contabeis ou a divulga<;ao de informa<;5es nas notas 
explicativas. 

11.2.13.2- 0 auditor deve considerar, em seu parecer, os efeitos decorrentes de transa<;5es e 
eventos subseqiientes relevantes ao exame das demonstra<;oes contabeis, 
mencionando-os como ressalva ou em paragrafo de enfase, quando nao ajustadas 
ou reveladas adequadamente. 

11.2.13.3- 0 auditor devera considerar tres situa<;5es de eventos subseqiientes: 

a) os ocorridos entre a data do termino do exercicio social e a data da emissao 
do parecer; 

b) os ocorridos depois do termino do trabalho de campo, com a conseqiiente 
emissao do parecer, e a data da divulga<;ao das demonstra<;oes contabeis; e 

c) os ocorridos ap6s a divulga<;ao das demonstra<;5es contabeis. 

11.2.13.4 - Para ter condi<;oes de formar opiniao sobre as demonstra<;oes contabeis, 
considerando os efeitos relevantes das transa<;oes e eventos subseqiientes ao 
encerramento do exercicio social, o auditor deve considerar: 

a) os procedimentos da administra<;ao para que os eventos sejam divulgados; 
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b) os atos e os fatos administrativos registrados em atas de reunioes de 
acionistas, administradores e outros 6rgaos estatutarios; 

c) os informes, de qualquer especie, divulgados pela entidade; 

d) a situa9ao de contingencias conhecidas e reveladas pela administra9ao e pelos 
advogados da entidade; e 

e) a existencia de eventos, nao revelados pela administra9ao nas demonstra9oes 
contabeis, que tenham efeitos relevantes sobre as mesmas. 

11.2.14- CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRA<;AO 

11.2.14.1 - 0 auditor deve obter carta que evidencie a responsabilidade da administra9ao 
quanto as inforrnayOeS e dados e quanto a preparayaO e apresentayaO das 
demonstra9oes contabeis, submetidas aos exames de auditoria. 

11.2.14.2 - A carta de responsabilidade deve ser emitida com a mesma data do parecer do 
auditor sobre as demonstra9oes contabeis a que ela se refere. 

11.2.15- CONTINGENCIAS 

11.2.15.1- 0 auditor deve adotar procedimentos para assegurar-se que todas as contingencias 
passivas relevantes - decorrentes de processos judiciais, reivindica9oes e 
reclamayoes, bern como de lan9amentos de tributos em disputa - foram 
identificadas e consideradas pela administra9ao da entidade na elabora9ao das 
demonstra9oes contabeis. 

11.2.15.2 - 0 seguintes procedimentos devem ser executados pelo auditor: 

a) discussao, com a administra9ao da entidade, das politicas e procedimentos 
adotados para identificar, avaliar e contabilizar as contingencias passivas; 

b) obten9ao de carta dos advogados da entidade quanto a existencia de 
contingencias na epoca da execu9ao dos trabalhos finais de auditoria; e 

c) discussao, com os advogados e/ou a administra9ao da entidade, das 
perspectivas no desfecho das contingencias e da adequa9ao das perdas 
contingentes provisionadas, bern como das divulga96es a serem feitas nas 
demonstra9oes contabeis. 

11.2.15.3 - 0 auditor deve adotar os mesmos procedimentos com rela9ao as contingencias 
ativas. 

11.3- NORMAS DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
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11.3 .1 - GENERALIDADES 

11.3.1.1 - 0 "Parecer dos Auditores Independentes", ou o "Parecer do Auditor 
Independente", eo documento mediante o qual o auditorexpressa sua opiniao, de 
forma clara e objetiva, sobre as demonstra9oes contabeis nele indicadas. 

11.3.1.2- Como o auditor assume, atraves do parecer, responsabilidade tecnico-profissional 
definida, inclusive de ordem publica, e indispensavel que tal documento obede<;a 
as caracteristicas intrinsecas e extrinsecas, estabelecidas nas presentes normas. 

11.3.1.3 - Em condi9oes normais, o parecer e dirigido aos acionistas, cotistas ou s6cios, ao 
conselho de administra<;ao ou a diretoria da entidade, ou outro 6rgao equivalente, 
segundo a natureza deste. Em circunstancias pr6prias, o parecer e dirigido ao 
contratante dos servi<;os. 

11.3.1.4- 0 parecer deve identificar as demonstra<;oes contabeis sobre as quais o auditor esta 
expressando sua opiniao, indicando, outrossim, o nome da entidade, as datas e os 
periodos a que correspondem. 

11.3.1.5- 0 parecer deve ser datado e assinado pelo contador responsavel pelos trabalhos, e 
conter seu nlimero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

11.3.1.6- Caso o trabalho tenha sido realizado por empresa de auditoria, o nome eo numero 
de registro cadastral no Conselho Regional de Contabilidade tambem devem 
constar do parecer. 

11.3 .1. 7 - A data do parecer deve corresponder ao dia do encerramento dos trabalhos de 
auditoria na entidade. 

11.3.1.8 - 0 parecer deve expressar, clara e objetivamente, se as demonstrayoes contabeis 
auditadas, em todos os aspectos relevantes, na opiniao do auditor, estao 
adequadamente representadas ou nao, consoantes as disposi9oes contidas no item 
11.1.1.1. 

11.3 .1.9 - 0 parecer classifica-se, segundo a natureza da opiniao que contem, em: 

a) parecer sem ressalva; 

b) parecer com ressalva; 

c) parecer adverso; e 

d) parecer com absten9ao de opiniao. 

11.3.2 - P ARECER SEM RESSALV A 
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11.3.2.1 - 0 parecer sem ressalva indica que o auditor esta convencido de que as 
demonstrac;oes contaheis foram elaboradas consoante as disposic;oes contidas no 
item 11.1.1.1, em todos os aspectos relevantes. 

11.3.2.2 - 0 parecer sem ressalva implica a afirmac;ao de que, tendo havido alterac;oes na 
observancia das disposic;oes contidas no item 11.1.1.1, elas tiveram seus efeitos 
avaliados e aceitos e estao devidamente revelados nas demonstrac;oes contabeis. 

11.3.2.3- 0 parecer sem ressalva deve obedecer ao seguinte modelo: 

MODELO 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

DESTINATARIO 

(1) Examinamos os balanc;os patrimoniais da Empresa ABC, levantados em 31 de dezembro 
de 19X1 e de 19XO, e as respectivas demonstrac;oes do resultado, das mutac;oes do patrimonio 
liquido e das origens e aplicac;oes de recursos correspondentes aos exercicios findos naquelas 
datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administrac;ao. Nossa responsabilidade e a de 
expressar uma opiniao sobre essas demonstrac;oes contabeis. 

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e 
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos saldos, o 
volume de transac;oes e o sistema contabil e de controles intemos da entidade; (b) a 
constatac;ao, com base em testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores e as 
informac;oes contabeis divulgados; e (c) a avaliac;ao das praticas e das estimativas contabeis 
mais representativas adotadas pela administrac;ao da entidade, bern como da apresentac;ao das 
demonstrac;oes contabeis tomadas em conjunto. 

(3) Em nossa opiniao, as demonstrac;oes contabeis acima referidas representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posic;ao patrimonial e financeira da 
Empresa ABC em 31 de dezembro de 19X1 e de 19XO, o resultado de suas operac;oes, as 
mutac;oes de seu patrimonio liquido e as origens e aplicac;oes de seus recursos referentes aos 
exercicios findos naquelas datas, de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil. 

No nitmero 3 do modelo de parecer referido no item 11.3.2.3, foi dada nova reda9iio pela 
Resolu9iio CFC n° 953, de 24 de janeiro de 2003. 

Locale data 

Assinatura 
Nome do auditor-responsavel tecnico 
Contador- N.0 de registro no CRC 

Nome da empresa de auditoria 
N.0 de registro cadastral no CRC 
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11.3.3 - CIRCUNSTANCIAS QUE IMPEDEM A EMISSAO DO PARECER SEM 
RESSALVA 

11.3.3.1 - 0 auditor nao deve emitir parecer sem ressalva quando existir qualquer uma das 
circunstancias seguintes, que, na sua opiniao, tenham efeitos relevantes para as demonstra9oes 
contabeis: 

a) discordancia com a administra9ao da entidade a respeito do conteudo e/ou 
forma de apresenta9ao das demonstra9oes contabeis; ou 

b) limita9ao na extensao do seu trabalho. 

11.3 .3 .2 - A discordancia com a administra9ao da entidade a respeito do conteudo e forma de 
apresenta9ao das demonstra9oes contabeis deve conduzir a opiniao com ressalva 
ou a opiniao adversa, com os esclarecimentos que permitam a correta 
interpreta9ao dessas demonstra9oes. 

11.3.3.3 -A limita9ao na extensao do trabalho deve conduzir a opiniao com ressalva ou a 
absten9ao de opiniao. 

11.3.3.4- Na auditoria independente das demonstra9oes contabeis das entidades, publicas ou 
privadas, sujeitas a regulamenta9ao especifica quanto a ado9ao de normas 
contabeis pr6prias ao segmento economico, quando elas forem significativamente 
conflitantes com as disposi9oes contidas no item 11.1.1.1, o auditor deve emitir 
parecer com ressalva. 

11.3 .3 .5 - Quando o auditor emitir parecer com ressalva, adverso ou com absten9ao de 
opiniao, deve ser incluida descri9ao clara de todas as razoes que fundamentaram o 
seu parecer e, se praticavel, a quantifica9ao dos efeitos sobre as demonstra9oes 
contabeis. Essas informa9oes devem ser apresentadas em paragrafo especifico do 
parecer, precedendo ao da opiniao e, se for caso, fazer referencia a uma 
divulga9ao mais ampla pela entidade em nota explicativa as demonstra9oes 
contabeis. 

11.3.4- P ARECER COM RESSALV A 

11.3 .4.1 - 0 parecer com ressalva e emitido quando o auditor conclui que o efeito de qualquer 
discordancia ou restri9ao na extensao de urn trabalho nao e de tal magnitude que 
requeira parecer adverso ou absten9ao de opiniao. 

11.3 .4.2 - 0 parecer com ressalva deve obedecer ao mode1o do parecer sem ressalva, com a 
utiliza9ao das expressoes "exceto por", "exceto quanto" ou "com exce9ao de", 
referindo-se aos efeitos do assunto objeto da ressalva. 

11.3.5- PARECER ADVERSO 
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11.3.5.1- No parecer adverso, o auditor emite opiniao de que as demonstra9oes contabeis nao 
estao adequadamente representadas, nas datas e periodos indicados, de acordo 
com as disposi9oes contidas no item 11.1.1.1. 

11.3.5.2 - 0 auditor deve emitir parecer adverso quando verificar que as demonstra9oes 
contabeis estao incorretas ou incompletas, em tal magnitude que impossibilite a 
emissao do parecer com ressalva. 

11.3.6- P ARECER COM ABSTEN<;Ao DE OPINIAO 

11.3.6.1 - 0 parecer com a absten9ao de opiniao e aquele em que o auditor deixa de emitir 
opiniao sobre as demonstra9oes contabeis, por nao ter obtido comprova9ao 
suficiente para fundamenta-la. 

11.3.6.2 - A absten9ao de opiniao em rela9ao as demonstra9oes contabeis tomadas em 
conjunto nao elimina a responsabilidade do auditor de mencionar, no parecer, 
qualquer desvio relevante que possa influenciar a decisao do usuano dessas 
demonstra9oes. 

11.3.7- INCERTEZA 

11.3.7.1 -Quando ocorrer incerteza em rela9ao a fato relevante, cujo desfecho podera afetar 
significativamente a posi9ao patrimonial e financeira da entidade, bern como o 
resultado das suas opera9oes, o auditor deve adicionar urn paragrafo de enfase em 
seu parecer, ap6s o paragrafo de opiniao, fazendo referencia a nota explicativa da 
administra9ao, que deve descrever, de forma mais extensa, a natureza e, quando 
possivel, o efeito da incerteza. 

11.3.7.2- Na hip6tese do emprego de paragrafo de enfase, o parecer permanece na condi9ao 
de parecer sem ressalva. 

11.3.7.3 - Se o auditor concluir que a materia envolvendo incerteza relevante nao esta 
adequadamente divulgada nas demonstra9oes contabeis, de acordo com as 
disposi9oes contidas no item 11.1.1.1, o seu parecer deve conter ressalva ou 
opiniao adversa, pela omissao ou inadequa9ao da divulga9ao. 

11.3 .8 - INFORMA<;OES RELEV ANTES NAS DEMONSTRA<;OES CONTABEIS 

11.3.8.1 - 0 auditor deve incluir no seu parecer informa9oes consideradas relevantes para a 
adequada interpreta9ao das demonstra9oes contabeis, ainda que divulgadas pela 
entidade. 

11.3.9- PARECER QUANDO DEMONSTRA<;OES CONTABEIS DE CONTROLADAS 
E/OU COLIGADAS SAO AUDITADAS POR OUTROS AUDITORES 

11.3.9.1 - 0 auditor deve assegurar-se de que as demonstra9oes contabeis relevantes, das 
controladas e/ou coligadas, utilizadas para fins de consolida9ao ou contabiliza9ao 
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dos investimentos pelo valor do patrimonio liquido na controladora e/ou 
investidora, estao de acordo com as disposiyoes contidas no item 11.1.1.1. 

11.3.9.2 - Quando houver participayao de outros auditores independentes no exame das 
demonstrayoes contabeis relevantes, das controladas e/ou coligadas, o auditor da 
controladora e/ou investidora deve destacar esse fato no seu parecer. 

11.3.9.3 - Nessas circunstancias, o auditor da controladora e/ou investidora deve expressar 
sua opiniao sobre as demonstrayoes contabeis como urn todo, baseando-se 
exclusivamente no parecer de outro auditor com respeito as demonstrayoes 
contabeis de controladas e/ou coligadas. Esse fato deve ser destacado no parecer, 
indicando os valores envolvidos. 

11.3.1 0- PARECER SOBRE DEMONSTRA<;OES CONTABEIS CONDENSADAS 

11.3.10.1 - 0 auditor podera expressar opiniao sobre demonstrayoes contabeis apresentadas 
de forma condensada, desde que tenha emitido opiniao sobre as demonstrayoes 
contabeis originais. 

11.3.10.2- 0 parecer sobre as demonstrayoes contabeis condensadas deve indicar que elas 
estao preparadas segundo os criterios utilizados originalmente, e que o perfeito 
entendimento da posiyao da entidade depende da leitura das demonstrayoes 
contabeis originais. 

11.3.10.3- Toda a informayao importante, relacionada com ressalva, parecer adverso, parecer 
com absten9ao de opiniao e/ou enfase, constante do parecer do auditor sobre as 
demonstrayoes contabeis originais, deve estar incluida no parecer sobre as 
demonstra9oes contabeis condensadas. 

11.3.11 - DEMONSTRA<;OES CONT ABElS NAO-AUDITADAS 

11.3.11.1 - Sempre que o nome do auditor estiver, de alguma forma, associado com 
demonstrayoes ou informayoes contabeis que ele nao auditou, estas devem ser 
claramente identificadas como "nao-auditadas", em cada folha do conjunto. 

11.3.11.2- Havendo emissao de relat6rio, este deve conter a indicayao de que o auditor nao 
esta expressando sua opiniao sobre as referidas demonstrayoes contabeis. 
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Anexo - X- ResoiU<;ao CFC 821 - NBC P 1 



RESOLU<;AO CFC N° 821 <'l 
de 17 de dezembro de 1997 

Aprova a NBC P 1 - Normas Profissionais de Auditor Independente, 
com altera9oes e da outras providencias. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio de suas atribui<;oes 
legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que a constante evolu<;ao e a crescente importancia da auditoria exigem 
atualizac;ao e aprimoramento das normas endere<;adas a sua regencia, de modo a manter 
permanente justaposi<;ao e ajustamento entre o trabalho a ser realizado e o modo ou processo 
dessa realiza<;ao; 

CONSIDERANDO que por se tratar de atribuic;ao que, para adequado desempenho, deve ser 
empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade em regime de franca, real e aberta 
coopera<;ao com o Instituto Brasileiro de Contadores, a Comissao de Valores Mobilianos, o 
Banco Central do Brasil e a Superintendencia de Seguros Privados; 

CONSIDERANDO que esse trabalho, de revisao das normas aprovadas em 1991, visando 
adeqmi-las as necessidades decorrentes da evolu<;ao da atividade do auditor independente, 
concluiu o projeto que, para observancia pelo universo a que se destina, e editado pela 
institui<;ao legalmente incumbida de fiscalizar o exercicio da profissao; 

CONSIDERANDO que esse trabalho evidencia a capacidade de uniao, retratando a a<;ao 
conjunta do Conselho Federal de Contabilidade, do Instituto Brasileiro de Contadores, da 
Comissao de Valores Mobiliarios, do Banco Central do Brasil e da Superintendencia de 
Seguros Privados; 

RESOLVE: 
Art. 1° Aprovar a NBC P 1- Normas Profissionais de Auditor Independente, com altera<;oes. 
Art. 2° Fica revogada a Resolu<;ao CFC no 701, de 10 de maio de 1991. 
Art. 3° Esta Resolu<;ao entra em vigor a partir da data de sua publica<;ao. 

Brasilia, 1 7 de dezembro de 1997 

JOSE SERAFIM ABRANTES- Vice-Presidente para Assuntos Operacionais no Exercicio da 
Presidencia 

Ata CFC n° 770, de 17-12-97 
Proc. CFC n° 02-97 



NBC P 1- NORMAS PROFISSIONAIS DE AUDITOR INDEPENDENTE 
(Revisadas em dezembro de 1997) 

1.1- COMPETENCIA TECNICO-PROFISSIONAL 

2 

1.1.1 - 0 contador, na func;ao de auditor independente, deve manter seu nive1 de 
competencia profissional pelo conhecimento atualizado dos Principios Fundamentais 
de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade, das tecnicas contabeis, 
especialmente na area de auditoria, da legislac;ao inerente a profissao, dos conceitos e 
tecnicas administrativas e da legislac;ao especifica aplicavel a entidade auditada. 
1.1.2 - 0 auditor, para assumir a responsabilidade por uma auditoria das 
demonstrac;oes contabeis, deve ter conhecimento da atividade da entidade auditada, de 
forma suficiente para que lhe seja possivel identificar e compreender as transac;oes 
realizadas pela mesma e as praticas contabeis aplicadas, que possam ter efeitos 
relevantes sobre a posic;ao patrimonial e financeira da entidade, eo parecer a ser por 
ele emitido sobre as demonstrac;oes contabeis. 
1.1.3 - Antes de aceitar o trabalho, o auditor devera obter conhecimento preliminar da 
atividade da entidade a ser auditada, mediante avaliac;ao junto a administrac;ao, da 
estrutura organizacional, da complexidade das operac;oes, e do grau de exigencia 
requerido para a realizac;ao do trabalho de auditoria, de modo a poder avaliar se esta 
capacitado a assumir a responsabilidade pelo trabalho a ser realizado. Esta avaliac;ao 
deve ficar evidenciada de modo a poder ser comprovado o grau de prudencia e zelo na 
contratac;ao dos servic;os. 
1.1.4 - 0 auditor deve recusar os servic;os sempre que reconhecer nao estar 
adequadamente capacitado para desenvolve-los, contemplada a utilizac;ao de 
especialistas noutras areas, em face da especializac;ao requerida e dos objetivos do 
contratante. 

1.2 - INDEPENDENCIA 
1.2.1 - 0 auditor deve ser independente, nao podendo deixar-se influenciar por fatores 
estranhos, por preconceitos ou quaisquer outros elementos materiais ou afetivos que 
resultem perda, efetiva ou aparente, de sua independencia. 
1.2.2 - Esta impedido de executar trabalho de auditoria independente, o auditor que 
tenha tido, no periodo a que se refere a auditoria ou durante a execuc;ao dos servic;os, 
em relac;ao a entidade auditada, suas coligadas, controladas, controladoras ou 
integrantes do mesmo grupo economico: 

a) vinculo conjugal ou de parentesco consangiiineo em linha reta, sem limites de 
grau, em linha colateral ate o 3° grau e por afinidade ate o 2° grau, com 
administradores, acionistas, s6cios ou com empregados que tenham ingerencia na 
sua administrac;ao ou nos neg6cios ou sejam responsaveis por sua contabilidade; 
b) relac;ao de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado, 
ainda que esta relac;ao sej a indireta, nos dois ultimos anos; 
c) participac;ao direta ou indireta como acionista ou s6cio; 
d) interesse financeiro direto, imediato ou mediato, ou substancial interesse 
financeiro indireto, compreendida a intermediac;ao de neg6cios de qualquer tipo e 
a realizac;ao de empreendimentos conjuntos; 
e) func;ao ou cargo incompativel com a atividade de auditoria independente; 
f) fixado honorarios condicionais ou incompativeis com a natureza do trabalho 
contratado; e 
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g) qualquer outra situac;ao de conflito de interesses no exerctcw da auditoria 
independente, na forma que vier a ser definida pelos 6rgaos reguladores e 
fiscalizadores. 

1.2.3 - 0 auditor deve recusar o trabalho ou renunciar a func;ao na ocorrencia de 
qualquer das hip6teses de conflitos de interesses previstos no item 1.2.2. 
1.3 - RESPONSABILIDADES DO AUDITOR NA EXECU<;AO DOS 
TRABALHOS 
1.3 .1 - 0 auditor deve aplicar o maximo de cui dado e zelo na realizac;ao dos trabalhos 
e na exposic;ao de suas conclusoes. 
1.3.2- Ao opinar sobre as demonstrac;oes contabeis o auditor deve ser imparcial. 
1.3.3 - 0 exame das demonstrac;oes contabeis nao tern por objetivo precipuo a 
descoberta de fraudes. Todavia, o auditor independente deve considerar a 
possibilidade de sua ocorrencia. 
1.3.4 - Quando eventuais distorc;oes, por fraude ou erro, afetarem as demonstrac;oes 
contabeis de forma relevante, cabe ao auditor independente, caso nao tenha feito 
ressalva especifica em seu parecer, demonstrar, mediante, inclusive, a exibic;ao de seus 
papeis de trabalho as entidades referidas no item 1.6.5, que seus exames foram 
conduzidos de forma a atender as Normas de Auditoria Independente das 
Demonstrac;oes Contabeis e as presentes normas. 
1.4- HONORARIOS 
1.4.1 - 0 auditor deve estabelecer e documentar seus honorarios mediante avaliac;ao 
dos servic;os, considerando os seguintes fatores: 

a) a relevancia, o vulto, a complexidade do servic;o e o custo do servic;o a executar; 
b) o numero de horas estimadas para a realizac;ao dos servic;os; 
c) a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente; 
d) a qualificac;ao tecnica dos profissionais que irao participar da execuc;ao dos 
servic;os; e 
e) o lugar em que os servic;os serao prestados, fixando, se foro caso, como serao 
cobrados os custos de viagens e estadas. 

1.4.2 - Os honorarios deverao constar de carta-proposta ou documento equivalente, 
elaborada antes do inicio da execuc;ao do trabalho que tambem contenha: 

a) a descric;ao dos servic;os a serem realizados, inclusive referencias as leis e 
regulamentos aplicaveis ao caso; 
b) que o trabalho sera efetuado segundo as Normas de Auditoria Independente das 
Demonstrac;oes Contabeis e as presentes normas; 
c) o prazo estimado para realizac;ao dos servic;os; 
d) os relat6rios a serem emitidos; e 
e) as condic;oes de pagamento dos honorarios. 

1.4.3 - A inobservancia de qualquer dos itens referidos nos itens 1.4.1 e 1.4.2 constitui 
infrac;ao ao C6digo de Etica do Contabilista. 
1.5- GUARDA DA DOCUMENTA«;AO 
1.5.1 - 0 auditor, para fins de fiscalizac;ao do exercicio profissional, deve conservar a 
boa guarda, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data da emissao de seu parecer, 
toda a documentac;ao, papeis de trabalho, relat6rios e pareceres relacionados com os 
servic;os realizados. 
1.6-SIGILO 
1.6.1 - 0 sigilo profissional deve ser observado nas seguintes circunstancias: 

a) na relac;ao entre o auditor e a entidade auditada; 
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b) na rela9ao entre os auditores; 
c) na relayao entre os auditores e os organismos reguladores e fiscalizadores; e 
d) na rela9ao entre o auditor e demais terceiros. 

1.6.2 - 0 auditor deve respeitar e assegurar o sigilo relativamente as informayoes 
obtidas durante o seu trabalho na entidade auditada, nao as divulgando, sob nenhuma 
circunstancia, sem autoriza9ao expressa da entidade, salvo quando houver obriga9ao 
legal de faze-lo. 
1.6.3 - 0 auditor somente deveni divulgar a terceiros informa9oes sobre a entidade 
auditada ou sobre o trabalho por ele realizado, caso seja autorizado, por escrito, pela 
administra9ao da entidade, com poderes para tanto, que contenha de forma clara e 
objetiva os limites das informa9oes a serem fomecidas, sob pena de infringir o sigilo 
pro fissional. 
1.6.4 - 0 auditor, quando previamente autorizado, por escrito, pela entidade auditada, 
devera fomecer as informa9oes que forem julgadas necessanas ao trabalho do auditor 
independente que o suceder, as quais serviram de base para emissao do ultimo parecer 
de auditoria por ele emitido. 
1.6.5 - 0 auditor, desde que autorizado pela administra9ao da entidade auditada, 
quando solicitado, por escrito e fundamentadamente, pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade, bern como pelos 6rgaos 
reguladores e fiscalizadores de atividades especificas, quando o trabalho for realizado 
em entidades sujeitas ao controle daqueles organismos, deve exibir as informa9oes 
obtidas durante o seu trabalho, incluindo a fase de pre-contratayao dos servi9os, a 
documenta9ao, papeis de trabalho, relat6rios e pareceres, de modo a demonstrar que o 
trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria Independente das 
Demonstra9oes Contaheis, das presentes normas e demais normas legais aplicaveis. 

1.6.5.1 - Os contadores designados pelo Conselho Federal de Contabilidade e 
Conselhos Regionais de Contabilidade para efetuarem a fiscaliza9ao do 
exercicio profissional deverao ter competencia tecnico-profissio-nal similar a 
requerida ao auditor independente para o trabalho por ele realizado e assumirao 
compromisso de sigilo profissional semelhante. 
1.6.5.2 - Os organismos profissionais assumirao a responsabilidade civil por 
perdas e danos que vierem a ser causados em decorrencia da quebra de sigilo 
pelos profissionais por eles designados para o exame dos trabalhos 
desenvolvidos pelos auditores. 

1.6.6 - 0 dever de manter o sigilo prevalece: 
a) para os auditores, mesmo ap6s terminados os compromissos contratuais; 
b) para os contadores designados pelos organismos referidos no item 1.6.5, mesmo 
ap6s o termino do vinculo empregaticio ou funcional; e 
c) para os Conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade e dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade, mesmo ap6s o termino dos respectivos mandatos. 

1.7- RESPONSABILIDADE PELA UTILIZA<;AO DO TRABALHO DO 
AUDITOR INTERNO 
1.7.1- A responsabilidade do auditor nao sera modificada, mesmo quando o contador, 
na fun9ao de auditor intemo, contribuir para a realiza9ao dos trabalhos. 
1.8- RESPONSABILIDADE PELA UTILIZA<;AO DO TRABALHO DE 
ESPECIALISTAS 
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1.8.1 - 0 auditor pode utilizar especialistas legalmente habilitados como forma de 
contribuir para a realizac;ao de seu trabalho, mantendo integral a sua responsabilidade 
pro fissional. 
1.8.2 - A responsabilidade do auditor fica restrita a sua competencia profissional, 
quando o especialista legalmente habilitado for contratado pela entidade auditada, sem 
vinculo empregaticio, para executar servic;os que tenham efeitos relevantes nas 
demonstrac;oes contabeis, quando tal fato for mencionado em seu parecer. 
1.9- INFORMA<;OES ANUAIS AOS CONSELHOS REGIONAIS DE 
CONTABILIDADE 
1.9.1- 0 auditor devera enviar, ate 30 de junho de cada ano, ao Conselho Regional de 
Contabilidade, na forma a ser regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade: 

a) as informac;oes sobre os seus clientes, cuja sede seja a da jurisdic;ao do 
respectivo Conselho, e que o objeto do trabalho seja a auditoria independente, 
realizado em demonstrac;oes contabeis relativas ao exercicio encerrado ate o dia 31 
de dezembro do ano anterior; 
b) a relac;ao dos nomes do seu pessoal tecnico existente em 31 de dezembro do ano 
anterior; e 
c) a relac;ao de seus clientes cujos honorarios representem mais de 10% do seu 
faturamento anual, bern como os casos onde o faturamento de outros servic;os 
prestados aos mesmos clientes de auditoria, ultrapassarem, na media dos ultimos 3 
anos, os honorarios dos servic;os de auditoria. 

1.9.2 - Quando solicitado, o auditor devera disponibilizar e fomecer, no prazo de 
trinta dias, a relac;ao de seus clientes e outras informac;oes necessarias a fiscalizac;ao da 
atividade de auditoria independente. 
1.9.3- A relac;ao de clientes referida no item 1.9.2 devera identificar as Companhias 
Abertas, Instituic;oes Financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, Fundos de Investimento, Entidades autorizadas a funcionar 
pela SUSEP- Superintendencia de Seguros Privados, Administradoras de Cons6rcio, 
Entidades Fechadas de Previdencia Privada, Empresas Estatais (Federais, Estaduais e 
Municipais), Empresas Publicas, sociedades por ac;oes de capital fechado com mais de 
100 acionistas e as sociedades limitadas que tenham o controle societario, direto ou 
indireto, das entidades referidas neste item. 
1.9 .4 - As informac;oes prestadas aos Conselhos Regionais de Contabilidade serao 
resguardadas pelo sigilo, nos termos previstos nestas normas. 
1.10- EDUCA<;AO CONTINUADA 
1.1 0.1 - 0 auditor independente, no exercicio de sua atividade, devera comprovar a 
participac;ao em programa de educac;ao continuada, na forma a ser regulamentada pelo 
Conselho Federal de Contabilidade. 
1.11 - EXAME DE COMPETENCIA PROFISSIONAL 
1.11.1- 0 auditor independente, para poder exercer sua atividade, devera submeter-se 
a exame de competencia profissional, na forma a ser regulamentada pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. 

(1) Publicada no DOU, de 21-01-98. 
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Anexo - XI - Resoluc;ao CFC 828/98 - NBC 11 IT 2 



Resolu~ao CFC n. o 828/98 

Aprova a NBC T 11 - IT 2 -Papeis de 
Trabalho e Documenta~ao de Auditoria. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio de suas atribui9oes 
legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpreta9oes 
Tecnicas constituem corpo de doutrina contabil que estabelece regras de procedimentos 
tecnicos a serem observadas quando da realiza9ao de trabalhos; 
CONSIDERANDO que a constante evolu9ao e a crescente importancia da auditoria exigem 
atualiza9ao e aprimoramento das normas endere9adas a sua regencia, de modo a manter 
permanente justaposi9ao e ajustamento entre o trabalho a ser realizado e o modo ou processo 
dessa realiza9ao; 
CONSIDERANDO que a forma adotada de fazer uso de trabalhos de institui9oes com as 
quais o Conselho Federal de Contabilidade mantem rela9oes regulares e oficiais esta de 
acordo com as diretrizes constantes dessas rela9oes; 
CONSIDERANDO o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho das Normas Brasileiras 
de Contabilidade, instituido pelas Portarias CFC n.0 s 13, 25, 26, 27, 30, 34, 42, 43 e 44/98; 
CONSIDERANDO que o Grupo de Trabalho das Normas Brasileiras de Contabilidade, 
atendendo ao que esta disposto no artigo 3° da Resolu9ao CFC n.0 751, de 29 de dezembro de 
1993, elaborou a Interpreta9ao Tecnica em epigrafe para explicitar os itens 11.1.3 e 11.2.7, da 
NBC T 11 - Normas de Auditoria Independente das Demonstra9oes Contabeis, aprovada pela 
Resolu9ao CFC n.0 820, de 17 de dezembro de 1997; 
CONSIDERANDO que por se tratar de atribui9ao que, para o adequado desempenho, deve 
ser empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade, em regime de franca, real e aberta 
coopera9ao com o Banco Central do Brasil, a Comissao de Valores Mobiliarios, o Instituto 
Brasileiro de Contadores, o Ministerio da Educa9ao e do Desporto, a Secretaria Federal de 
Controle, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional e a 
Superintendencia de Seguros Privados, 

RESOLVE: 
Art. JO Aprovar a Interpreta9ao Tecnica, assim discriminada: NBC T 11 -IT 2- Papeis de 
Trabalho e Documenta9ao da Auditoria; 
Art. 2° Esta Resolu9ao entra em vigor a partir da data de sua publica9ao. 

Ata CFC no 782 
Proc.CFC n° 02/98 

Brasilia, 11 de dezembro de 1998. 

Contador JOSE SERAFIM ABRANTES 
Presidente 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

INTERPRETA~AO TECNICA NBC T 11- IT 2 

PAPEIS DE TRABALHO E DOCUMENTA~AO DA AUDITORIA 

Esta Interpreta~ao Tecnica visa explicitar os itens 11.1.3 e 11.2.7, correspondentes a 
Papeis de Trabalho e Documenta~ao da Auditoria, da NBC T 11 - Normas de Auditoria 
Independente das Demonstra~oes Contabeis, 1 a respeito da documenta<;ao minima obrigat6ria 
a ser gerada no contexto da auditoria das demonstra~oes contabeis. 

iNDICE 

C 'd - . ons1 era<;oes gerais ....................................................... . 
................ 1 

Forma e conteudo dos papeis de trabalho ............................. . 
................................ 1 

Confidencialidade, custodia e propriedade dos papeis de trabalho ..... 
.............................................. . 3 

CONSIDERA~OES GERAIS 

1. 0 auditor deve documentar todas as questoes que foram consideradas importantes para 
proporcionar evidencia, visando fundamentar o parecer da auditoria e comprovar que a 
auditoria foi executada de acordo com as Normas de Auditoria Independente das 
Demonstra<;oes Contabeis. 

2. Os papeis de trabalho constituem a documenta~ao preparada pelo auditor ou fomecida a 
este na execu<;ao da auditoria. Eles integram urn processo organizado de registro de 
evidencias da auditoria, por intermedio de informa<;oes em papel, filmes, meios eletronicos ou 
outros que assegurem o objetivo a que se destinam. 

3. Os papeis de trabalho destinam-se a: 

a) ajudar, pela analise dos documentos de auditorias anteriores, ou pelos coligidos quando da 
contrata<;ao de uma primeira auditoria, no planejamento e execu<;ao da auditoria; 

b) facilitar a revisao do trabalho de auditoria; e 

c) registrar as evidencias do trabalho executado, para fundamentar o parecer do auditor 
independente. 
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FORMA E CONTEUDO DOS PAPEIS DE TRABALHO 

4. 0 auditor deve registrar nos papeis de trabalho informa9ao relativa ao planejamento da 
auditoria, natureza, oportunidade e extensao dos procedimentos aplicados, os resultados 
obtidos e suas conclusoes da evidencia da auditoria. Os papeis de trabalho devem incluir o 
juizo do auditor acerca de todas as questoes significativas, juntoa conclusao a que chegou. 
Nas areas que envolvem questoes de principio ou de julgamento dificil, os papeis de trabalho 
devem registrar os fatos pertinentes que eram do conhecimento do auditor no momento em 
que chegou as suas conclusoes. 

1. Revisado em dezembro de 1997. 
5. A extensao dos papeis de trabalho e assunto de julgamento profissional, visto que nao e 
necessario nem pratico documentar todas as questoes de que o auditor trata; entretanto, 
qualquer materia que, por ser relevante, possa influir sobre o seu parecer, deve gerar papeis de 
trabalho que apresentem as indaga96es e conclusoes do auditor. Ao avaliar a extensao dos 
papeis de trabalho, o auditor deve considerar o que seria necessano para proporcionar a outro 
auditor, sem experiencia anterior com aquela auditoria, o entendimento do trabalho executado 
e a base para as principais decisoes tomadas, sem adentrar os aspectos detalhados da 
auditoria. E possivel que esse outro auditor somente possa entender os fatos analisados pela 
auditoria discutindo-os com os auditores que prepararam os papeis de trabalho. 

6. A forma e o conteudo dos papeis de trabalho podem ser afetados por questoes como: 

a) natureza do trabalho; 
b) natureza e complexidade da atividade da entidade; 
c) natureza e condi9ao dos sistemas contabeis e de controle intemo da entidade; 

d) dire9ao, supervisao e revisao do trabalho executado pela equipe tecnica; e 
e) metodologia e tecnologia utilizadas no curso dos trabalhos. 

7. Os papeis de trabalho sao elaborados, estruturados e organizados para atender as 
circunstancias do trabalho e satisfazer as necessidades do auditor para cada auditoria. 

8. Os papeis de trabalho padronizados podem melhorar a eficacia dos trabalhos, e sua 
utiliza9ao facilita a delega9ao de tarefas, proporcionando meio adicional de controle de 
qualidade. Entre os papeis de trabalho padronizados encontram-se, alem de outros: listas de 
verifica9ao de procedimentos, cartas de confirma<;ao de saldos, termos de inspe<;oes fisicas de 
caixa, de estoques e de outros ativos. 

9. 0 auditor pode usar quaisquer documentos e demonstra<;oes preparados ou fomecidos pela 
entidade, desde que avalie sua consistencia e se satisfa9a com sua forma e conteudo. 

10. Os papeis de trabalho, alem de outros mais especificos, incluem: 

a) informa<;oes sobre a estrutura organizacional e legal da entidade; 
b) c6pias ou excertos de documentos legais, contratos e atas; 
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c) informa9oes sobre os setor de atividades, ambiente economico e legal em que a entidade 
opera; 

d) evidencias do processo de planejamento, incluindo programas de auditoria e quaisquer 
mudan9as nesses programas; 
e) evidencias do entendimento, por parte do auditor, do sistema contabil e de controle intemo, 
e sua concordancia quanto a sua eficacia e adequa9ao; 
f) evidencias de avalia9ao dos riscos de auditoria; 
g) evidencias de avalia9ao e conclusoes do auditor e revisao sobre o trabalho da auditoria 

intema; 
h) analises de transa9oes, movimenta9ao e saldos de contas; 
i) analises de tendencias, coeficientes, quocientes, indices e outros indicadores significativos; 
j) registro da natureza, oportunidade e extensao dos procedimentos de auditoria e seus 

resultados; 
k) evidencias de que o trabalho executado pela equipe tecnica foi supervisionado e revisado; 
1) indica9ao de quem executou e revisou os procedimentos de auditoria e de quando o fez; 
m)detalhes dos procedimentos relativos a demonstra9oes contabeis auditadas por outro 

auditor; 
n) c6pias de comunica9oes com outros auditores, peritos, especialistas e terceiros; 
o) c6pias de comunica9oes a administra9ao da entidade, e suas respostas, em rela9ao aos 
trabalhos, as condi9oes de contrata9ao e as deficiencias constatadas, inclusive no controle 
intemo; 
p) cartas de responsabilidade da administra9ao; 
q) conclusoes do auditor acerca de aspectos significativos, incluindo o modo como foram 
resolvidas ou tratadas questoes nao-usuais; e 
r) c6pias das demonstra9oes contabeis, assinadas pela administra9ao da entidade e pelo 
contabilista responsavel, e do parecer e relat6rios do auditor. 

11. No caso de auditorias realizadas em vanos periodos consecutivos, alguns papeis de 
trabalho, desde que sejam atualizados, podem ser reutilizados, diferentemente daqueles que 
contem informa9oes sobre a auditoria de urn linico periodo. 

CONFIDENCIALIDADE, CUSTODIA E PROPRIEDADE DOS PAPEIS DE 
TRABALHO 

12. 0 auditor deve adotar procedimentos apropriados para manter a custodia dos papeis 
de trabalho pelo prazo de cinco anos, a partir da data de emissao do seu parecer. 

13. A confidencialidade dos papeis de trabalho e dever permanente do auditor. 

14. Os papeis de trabalho sao de propriedade exclusiva do auditor. Partes ou excertos destes 
podem, a criterio do auditor, ser postos a disposi9ao da entidade. 
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Anexo- XII- Resolugao CFC 830/98- NBC 11 IT 5 



RESOLU<;AO CFC N.0 830/98 

Aprova a NBC T 11 - IT 5 - Parecer dos Auditores 
lndependentes sobre as Demonstra~oes Contabeis. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio de suas atribui9oes 
legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpreta9oes 
Tecnicas constituem corpo de doutrina contabil que estabelece regras de procedimentos 
tecnicos a serem observadas quando da realiza9ao de trabalhos; 

CONSIDERANDO que a constante evolu9ao e a crescente importancia da auditoria exigem 
atualiza9ao e aprimoramento das normas endere9adas a sua regencia, de modo a manter 
permanente justaposi9ao e ajustamento entre o trabalho a ser realizado e o modo ou processo 
des sa realiza9ao; 

CONSIDERANDO que a forma adotada de fazer uso de trabalhos de institui9oes com as 
quais o Conselho Federal de Contabilidade mantem rela9oes regulares o oficiais esta de 
acordo com as diretrizes constantes dessas rela9oes; 

CONSIDERANDO o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho das Normas Brasileiras 
de Contabilidade, instituido pelas Portarias CFC n.0

S 13, 25, 26, 27, 30, 34, 42, 43 e 44/98; 

CONSIDERANDO que Grupo de Trabalho das Normas Brasileiras de Contabilidade, 
atendendo ao que esta disposto no artigo 3° da Resolu9ao CFC n.0 751, de 29 de dezembro de 
1993, elaborou a Interpreta9ao Tecnica em epigrafe para explicitar o item 11.3 da NBC T 11 -
Normas de Auditoria Independente das Demonstra9oes Contabeis, aprovada pela Resolu9ao 
CFC n.0 820, de 17 de dezembro de 1997; 

CONSIDERANDO que por se tratar de atribui9ao que, para o adequado desempenho, deve 
ser empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade, em regime de franca, real e aberta 
coopera9ao com o Banco Central do Brasil, a Comissao de Valores Mobiliarios, o Instituto 
Brasileiro de Contadores, o Ministerio da Educa9ao e do Desporto, a Secretaria Federal de 
Controle, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional e a 
Superintendencia de Seguros Privados, 

RESOLVE: 
Art. 1° Aprovar a Interpreta9ao Tecnica, assim discriminada: NBC T 11 -IT 5- Parecer dos 
Auditores Independentes sobre as Demonstra9oes Contabeis; 
Art. r Esta Resolu9ao entra em vigor a partir da data de sua publica9ao. 

Ata CFC n° 783. 
Proc. CFC n° 2/98 

Brasilia, 16 de dezembro de 1998. 

Contador JOSE SERAFIM ABRANTES 
Presidente 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

INTERPRETA<;AO TECNICA NBC T 11 -IT 5 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRA<;OES 
CONTABEIS 

Esta Interpreta9ao Tecnica (IT) visa explicitar o item 11.3 da NBC T 11 - Normas de 
Auditoria Independente das Demonstra9oes Contabeis, revisada em dezembro de 1977, 
referente ao Parecer dos Auditores Independentes, nesta IT denominado Parecer, titulo que 
deve ser usado para distingui-lo dos pareceres ou relat6rios emitidos por outros 6rgaos. 

Esta IT nao se aplica a relat6rios sobre informa9ao contabil parcial, limitada ou condensada, 
ou a respeito de outras situa9oes especiais. 

ESTRUTURA DO P ARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES .............. 2 

RESPONSABILIDADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 2 

DATA E LOCAL DO P ARECER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 3 

P ARECER SEM RES SALVA . ............................................... . 3 

P ARECER COM RES SALVA . ............................................... 4 

PARECER ADVERSO. . . . . . . . . . . . . . ........................................ 4 

PARECER COM ABSTEN<;AO DE OPINIAO POR LIMITA<;AO NA EXTENSAO .. 5 

PARECER COM ABSTEN<;AO DE OPINIAO, POR INCERTEZAS ••.••.•.......• 5 

CIRCUNSTANCIAS QUE IMPEDEM A EMISSAO DE PARECER SEM RESSALVA 
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DISCORDANCIAS RELATIV AS AS PRATICAS CONTABEIS UTILIZADAS .....•. 6 
EXEMPLOS DE PARECER COM RESSALVA OU ADVERSO POR PRATICAS , 
CONTABEIS INADEQUADAS .. .............................................. 6 

DISCORDANCIA QUANTO A ADEQUA<;AO DAS DIVULGA<;OES ...........•. 8 

- -LIMITA<;AO NA EXTENSAO ................................................ 9 

DEMONSTRA<;OES CO NT ABElS COMPARA TIV AS. . . . . ••••••............... 11 
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ESTRUTURA DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

1. 0 parecer emitido pelo auditor independente, nesta IT denominado auditor, compoe-se, 
basicamente, de tres paragrafos: 

a) 0 referente a identifica9a0 das demonstra90es COntabeis e a defini9a0 das 
responsabilidades da administra9ao e dos auditores; 

b) 0 relativo a extensao dos trabalhos; e 

c) o que expressa a opiniao sobre as demonstra9oes contabeis. 

2. Em condi9oes normais, o parecer e dirigido aos acionistas, cotistas ou s6cios, ao conselho 
de administra9ao ou a diretoria da entidade, ou outro 6rgao equivalente, segundo a natureza 
desta. Em circunstancias pr6prias, o parecer e dirigido ao contratante dos servi9os. 

3. 0 parecer deve identificar as demonstra9oes contabeis sobre as quais o auditor esta 
expressando sua opiniao, indicando, outrossim, o nome da entidade, as datas e os periodos a 
que correspondem. 

RESPONSABILIDADES 

4. 0 auditor deve mencionar, no seu parecer, as responsabilidades da administra9ao e as suas, 
evidenciando que: 

a) a administra9ao e responsavel pela prepara9ao e pelo conteudo das demonstra9oes 
contabeis, cabendo ao contabilista que as assina a responsabilidade tecnica; e 

b) o auditor e responsavel pela opiniao que expressa sobre as demonstra9oes contabeis 
objeto dos seus exames. 

5. 0 auditor deve, no seu parecer, declarar se o exame foi efetuado de acordo com as normas 
de auditoria. 

6. 0 parecer deve, ainda, conter a descri9ao concisa dos trabalhos executados pelo auditor, 
compreendendo: planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos saldos; o volume 
de transa9oes e o sistema contabil e de controle intemo da entidade; execu9ao dos 
procedimentos com base em teses; avalia9ao das praticas e das estimativas contabeis 
adotadas, bern como da apresenta9ao das demonstra9oes contabeis tomadas em conjunto. 

7. 0 parecer deve expressar, clara e objetivamente, seas demonstra9oes contabeis auditadas, 
em todos os aspectos relevantes, na opiniao do auditor, estao adequadamente representadas ou 
nao, consoante as disposi9oes contidas no item 11.1.1.1, da NBC T 11. 
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DATA E LOCAL DO PARECER 

8. Na data do parecer, o dia deve corresponder ao de conclusao dos trabalhos na entidade 
auditada, objetivando informar ao usmirio que foi considerado o efeito, sobre as 
demonstra<;oes contabeis e sobre o parecer, de transa<;oes e eventos ocorridos entre a data de 
encerramento do periodo a que se referem as demonstra<;oes contabeis e a data do parecer. 

9. Poderao ocorrer situa<;oes em que havera necessidade de men<;ao de mais de uma data ou 
atualiza<;ao da data original. Essas situa<;oes decorrem de transa<;oes e eventos subseqiientes a 
conclusao dos trabalhos, e anteriores a emissao do parecer, considerados relevantes para as 
demonstra<;oes contabeis e, conseqiientemente, para a opiniao do auditor. Nessas 
circunstancias, o auditor podera optar por uma das duas altemativas: 

a) estender os trabalhos ate a data do novo evento, de modo a emitir o parecer com a data 
mais atual; ou 

b) emitir o parecer com data dupla, ou seja, mantendo a data original para as 
demonstra<;oes contabeis, exceto quanto a urn assunto especifico, adequadamente divulgado 
nas notas explicativas. Por exemplo: "13 de fevereiro de 19XO, exceto quanto a Nota 
Explicativa 21 as demonstra<;oes contabeis, para a qual a data e 31 de mar<;o de 19XO". 

10. 0 parecer deve ser datado e assinado pelo contador responsavel pelos trabalhos, e conter 
seu nUm.ero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

11. Caso o trabalho tenha sido realizado por empresa de auditoria, o nome e o numero de 
registro cadastral no Conselho Regional de Contabilidade tambem devem constar do parecer. 

PARECER SEM RESSALV A 

12. 0 parecer sem ressalva e emitido quando o auditor conclui, sobre todos os aspectos 
relevantes, que: 

a) as demonstra<;oes contabeis foram preparadas de acordo com os Principios 
Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade; e 

b) ha apropriada divulga<;ao de todos os assuntos relevantes as demonstra<;oes contabeis. 

13. 0 parecer sem ressalva implica afirma<;ao de que, tendo havido altera<;oes em 
procedimentos contabeis, os efeitos delas foram adequadamente determinados e revelados nas 
demonstra<;oes contabeis. Nesses casos, nao e requerida nenhuma referenda no parecer. 

14. 0 modelo do parecer e aquele do item 11.3 .2.3 da NBC T 11. 

PARECER COM RESSALV A 
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15. 0 parecer com ressalva deve obedecer ao modelo do parecer sem ressalva, modificado no 
paragrafo de opiniao, com a utilizayao das expressoes "exceto por", "exceto quanto" ou "com 
exce9ao de", referindo-se aos efeitos do assunto objeto da ressalva. Nao e aceitavel nenhuma 
outra expressao na reda9ao desse tipo de parecer. No caso de limitayao na extensao do 
trabalho, 0 paragrafo referente a extensao tambem sera modificado, para refletir tal 
circunst311cia. 

16. Quando o auditor emitir parecer com ressalva, adverso ou com absten9ao de opiniao, deve 
ser incluida descri9ao clara de todas as razoes que fundamentaram o seu parecer e, se 
praticavel, a quantifica9ao dos efeitos sobre as demonstra96es contabeis. Essas informa96es 
devem ser apresentadas em paragrafo especifico do parecer, precedendo ao da opiniao e, se 
for caso, fazer referencia a uma divulga9ao mais ampla pela entidade, em nota explicativa as 
demonstra96es contabeis. 

17. 0 con junto das informa96es sobre o assunto objeto de ressalva, constante no parecer e nas 
notas explicativas sobre as demonstra96es contabeis, deve permitir aos usuarios claro 
entendimento de sua natureza e seus efeitos nas demonstra96es contabeis, particularmente 
sobre a posi9ao patrimonial e financeira e o resultado das opera96es. 

PARECER ADVERSO 

18. Quando o auditor verificar a existencia de efeitos que, isolada ou conjugadamente, forem 
de tal relev31lcia que comprometam o conjunto das demonstra96es contabeis, deve emitir 
parecer adverso. No seu julgamento deve considerar, tanto as distor96es provocadas, quanto a 
apresenta9ao inadequada ou substancialmente incompleta das demonstra96es contabeis. 

19. Quando da emissao de parecer adverso, o auditor deve descrever, em urn ou mais 
paragrafos intermediarios, imediatamente anteriores ao paragrafo de opiniao, os motivos e a 
natureza das divergencias que suportam sua opiniao adversa, bern como os seus principais 
efeitos sobre a posi9ao patrimonial e financeira, e o resultado do exercicio ou periodo. 

20. No paragrafo de opiniao, o auditor deve explicitar que, devido a relevancia dos efeitos dos 
assuntos descritos no paragrafo ou paragrafos precedentes, ele e da opiniao de que as 
demonstra96es contabeis da entidade nao estao adequadamente apresentadas, consoante as 
disposi96es contidas no item 11.1.1.1 da NBC T 11. 

PARECER COM ABSTEN<;AO DE OPINIAO POR LIMITA<;AO NA EXTENSAO 

21. 0 parecer com absten9ao de opiniao por limitayao na extensao e emitido quando houver 
limita9ao significativa na extensao do exame que impossibilite o auditor de formar opiniao 
sobre as demonstra96es contabeis, por nao ter obtido comprova9ao suficiente para 
fundamenta-la, ou pela existencia de multiplas e complexas incertezas que afetem urn numero 
significativo de rubricas das demonstra96es contabeis. 
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22. Nos casos de limitayoes significativas, o auditor deve indicar claramente os 
procedimentos omitidos e descrever as circunstancias de tal limitayao. Ademais, sao 
requeridas as seguintes alterayoes no modelo de parecer sem ressalvas: 

a) a substituiyao da sentenya "Examinamos ... " por "Fomos contratados para auditar as 
demonstrayoes contabeis ... "; 

b) a elimina9ao da sentenya do primeiro panigrafo "Nossa responsabilidade e a de 
expressar opiniao sobre essas demonstra9oes contabeis"; e 

c) a elimina9ao do paragrafo de extensao. 

23. No paragrafo final do parecer, o auditor deve mencionar claramente que os exames nao 
foram suficientes para permitir a emissao de opiniao sobre as demonstrayoes contabeis. A 
absten9ao de opiniao nao elimina a responsabilidade do auditor de mencionar qualquer desvio 
relevante que normalmente seria incluido como ressalva no seu parecer e que, portanto, possa 
influenciar a decisao do usuario dessas demonstrayoes. 

PARECER COM ABSTEN<;AO DE OPINIAO, POR INCERTEZAS 

24. Quando a absten9ao de opiniao decorrer de incertezas relevantes, o auditor deve 
expressar, no paragrafo de opiniao, que, devido a relevancia das incertezas descritas em 
paragrafos intermediaries especificos, nao esta em condiyoes de emitir opiniao sobre as 
demonstra9oes contabeis. Novamente, a absten9ao de opiniao nao elimina a responsabilidade 
do auditor de mencionar, no parecer, os desvios relevantes que normalmente seriam incluidos 
como ressalvas. 

CIRCUNSTANCIAS QUE IMPEDEM A EMISSAO DE PARECER SEM RESSALVA 

25. 0 auditor pode discordar da administra9ao da entidade quanto: 
a) as praticas contabeis utilizadas; e 

b) a forma de aplicayaO das praticas contabeis. 

DISCORDANCIAS RELATIVAS As PRATICAS CONTABEIS UTILIZADAS 

26. Quando as demonstrayoes contabeis forem afetadas de maneira relevante pela adoyao de 
pratica contabil em desacordo com os Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, o auditor deve emitir parecer com ressalva ou adverso. 

27. Nos seus exames, o auditor pode identificar urn ou mais aspectos em que as 
demonstrayoes contabeis estao afetadas pela adoyao de praticas contabeis inadequadas e que 
podem representar motivos para ressalva em seu parecer. E de responsabilidade profissional 
do auditor discutir tais aspetos com a administra9ao da entidade, com a brevidade e a 
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antecedencia possiveis, para que ela possa acatar suas sugestoes e promover os ajustes 
contabeis necessarios. 

28. Essa responsabilidade do auditor decorre do reconhecimento de que, para os usuarios, 
demonstra<;oes contabeis acompanhadas de parecer sem ressalva tern maior utilidade do que 
aquelas que contenham erros contabeis ou fraudes, mesmo que o parecer que as acompanhe as 
discrimine e quantifique mediante ressalvas. 

29. Os desvios apurados pelo auditor, mas nao acatados pela administra<;ao, representam 
divergencias para o auditor, o qual deve decidir sobre os efeitos no seu parecer. Essa decisao 
deve considerar a natureza dos assuntos e sua relevancia, e sempre que tiverem, individual ou 
conjuntamente, efeitos relevantes, o auditor expressara opiniao com ressalva ou adversa. 

EXEMPLOS DE PARECER COM RESSALVA OU ADVERSO POR PRATICAS 
CONTABEIS INADEQUADAS 

Provisao insuficiente para creditos de liquida~ao duvidosa 

30. Se o auditor constatar que a provisao constituida pela entidade nao e suficiente para cobrir 
as perdas esperadas na cobran<;a de suas contas a receber, mesmo que elaborada de acordo 
com a legisla<;ao fiscal ou regulamenta<;ao especifica, deve emitir parecer com ressalva ou, 
dependendo da relevancia, adverso. Urn exemplo de reda<;ao poderia ser: 

( 1 )Reda<;ao normal. 

(2)Reda<;ao normal. 

"(3) A provisao para creditos de liquida<;ao duvidosa, constituida pela entidade em 31 de 

dezembro de 19X1, e de R$ .............. Todavia, nosso exame indicou que tal provisao nao e 

suficiente para cobrir as perdas provaveis na realiza<;ao de tais creditos, sendo a insuficiencia 

nao provisionada, naquela data, de aproximadamente R$ ........... Consequentemente, em 31 de 

dezembro de 19X1, o resultado do exercicio e o patrimonio liquido estao superavaliados em 

aproximadamente R$ ............ , liquidos dos efeitos tributanos". 

"(4) Em nossa opiniao, exceto quanto aos efeitos da insuficiencia de provisao para 
creditos de liquida<;ao duvidosa comentada no paragrafo 3°, as demonstra<;oes contabeis ... ". 

31. Se a insuficiencia da provisao for de tal magnitude que requeira parecer adverso, o 
paragrafo de opiniao sera: 

"(4) Em nossa opiniao, devido a relevancia dos efeitos da insuficiencia da provisao para 
creditos de liquida<;ao duvidosa, como mencionado no paragrafo 3°, as demonstra<;oes 
contabeis referidas no paragrafo 1°, correspondentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 
19X1, nao representam adequadamente a posi<;ao patrimonial e financeira da Empresa ABC, 
em 31 de dezembro de 19X1, o resultado de suas opera<;oes, as muta<;oes de seu patrimonio 
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liquido e as origens e aplica<;oes de seus recursos referentes ao exercicio findo naquela data, 
de acordo com os Principios Fundamentais de Contabilidade". 

Deprecia~ao nao contabilizada ou registrada por valores insuficientes 

32. Se a entidade nao contabilizou a deprecia<;ao em 19X1 ou a registrou por valores 
insuficientes, cabe ao auditor emitir parecer com ressalva, se os efeitos forem relevantes. Urn 
exemplo de reda<;ao poderia ser: 

(1) Reda<;ao normal. 

(2) Reda<;ao normal. 

"(3) No exercicio findo em 31 de dezembro de 19X1, a entidade deixou de contabilizar a 

deprecia<;ao correspondente a conta de maquinas e equipamentos. Como decorrencia desse 

procedimento, em 31 de dezembro de 19X1 o imobilizado esta registrado maior em R$ ......... , 

os estoques em processo e acabados estao menores em R$ ......... e, por conseqi.iencia, o 

patrimonio liquido e o resultado do exercicio findo em 31 de dezembro de 19X1 estao 

maiores em R$ .......... , liquidos dos efeitos tributaries". 

"(4) Em nossa opiniao, exceto quanto aos efeitos da nao-contabiliza<;ao de deprecia<;ao, 

descritos no paragrafo 3°, as demonstra<;oes contabeis referidas no paragrafo 1 o representam 

adequadamente, ... ". 

Entidades de atividade regulamentada ou sujeitas a legisla~ao especifica 

33. Ha inillneros setores de atividade que tern legisla<;ao, normas ou regulamentos especificos, 
ditados por 6rgaos govemamentais, que abrangem tambem criterios contabeis. Algumas 
dessas entidades prestam servi<;os publicos, como as de energia eletrica e telefonia, as 
institui<;oes financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, as empresas de seguros, as empresas de transporte aereo e outras. 

34. Tais entidades tern, como as demais, responsabilidades com seus acionistas, quotistas, 
debenturistas, institui<;oes financeiras e outros credores, funcionarios e publico em geral. A 
presta<;ao de contas a tais usuarios e feita, principalmente, por meio de demonstra<;oes 
contabeis exigidas pela legisla<;ao societaria ou especifica, que devem atender a seus criterios 
e se elaboradas segundo os Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras 
de Contabilidade. Alem dessa responsabilidade, tais entidades devem reportar-se aos 6rgaos 
govemamentais reguladores correspondentes. 

35. A responsabilidade do auditor esta voltada aos usuanos em geral, atendidos pelas 
demonstra<;oes contabeis divulgadas, devendo emitir sua opiniao com base nos Principios 
Fundamentais de Contabilidade. Em face da especificidade das opera<;oes dessas entidades, as 
normas e regulamentos emanados dos 6rgaos reguladores, cujo teor ainda nao conste das 
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Normas Brasileiras de Contabilidade e que nao conflitem com os Principios Fundamentais de 
Contabilidade, podem ser admitidos pelo auditor na fundamentac;ao de seu parecer. 

36. 0 modelo de parecer tambem e aplicavel a essas entidades regulamentadas. Assim, os 
desvios dos Principios Fundamentais de Contabilidade, originados na legislac;ao ou nas 
normas regulamentares especificas, devem ser tratados de maneira identica a observada nas 
demais entidades, contendo ressalva ou opiniao adversa, sempre que relevante. 

DISCORDANCIA QUANTO A ADEQUA<;AO DAS DIVULGA<;OES 

Exemplo de parecer com ressalva - Demonstra~oes contabeis incompletas - Falta da 
demonstra~ao das origens e aplica~oes de recursos 

37. 0 modelo de parecer abrange todas as demonstrac;5es requeridas pelas Normas Brasileiras 
de Contabilidade, que representam as informac;oes contabeis minimas. A falta de uma ou mais 
dessas demonstrac;oes contabeis requer ressalva no parecer dos auditores. Supondo-se a 
ausencia da demonstrac;ao das origens e aplicac;oes de recursos, o parecer dos auditores 
independentes tera a seguinte forma: 

(1) Redac;ao normal, excluida a menc;ao a demonstrac;ao das origens e aplicac;5es de 

recursos. 

(2) Redac;ao normal. 

"(3) A entidade deixou de apresentar a demonstrac;ao de origens e aplicac;oes de 

recursos para os exercicios findos em 31 de dezembro de 19X1 e 19XO, requerida como parte 

das informac;oes contabeis minimas". 

"(4) Em nossa opiniao, exceto pela falta de demonstrac;ao das origens e aplicac;oes de 

recursos, que resulta em divulgac;ao incompleta, as demonstrac;5es contabeis ... ". 

Omissao de informa~ao relevante- Nota explicativa omissa ou falha 

38. Se uma entidade omitir uma nota explicativa, necessaria a adequada analise e 
interpretac;ao das demonstrac;5es contabeis, o auditor deve mencionar o fato em paragrafo 
intermediario de seu parecer. Por ser informac;ao relevante, o paragrafo de opiniao tera 
ressalva, como segue: 

"(4) Em nossa opiniao, exceto pela falta das informac;oes mencionadas no paragrafo 
precedente, as demonstrac;5es contabeis referidas no paragrafo 1 o representam 
adequadamente, ... ". 

LIMITA<;AO NA EXTENSAO 

39. Como o auditor somente pode emitir parecer sem ressalva quando seu exame foi realizado 
de acordo com as normas de auditoria e, portanto, com a aplicac;ao de todos os procedimentos 
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necessanos nas circunstancias, a existencia de limita9oes na extensao de seu trabalho, como 
as descritas nos itens seguintes, pode obriga-lo a emitir parecer com ressalva ou com 
absten9ao de opiniao. 

Limita~oes impostas pela administra~ao da entidade 

40. A limita9ao na extensao do trabalho do auditor pode, as vezes, ser imposta pela 
administra9ao da entidade, mediante situa9oes como: 

a) o nao-acompanhamento da contagem fisica de estoques; 

b) a nao-solicita9ao de confirma9ao de saldos e/ou informa9oes diretamente com 
devedores, credores ou outras fontes extemas; 

c) demonstra9oes contabeis de controladas ou coligadas nao auditadas, representativas de 
investimentos relevantes na entidade auditada; 

d) limita9ao a aplica9ao de procedimentos usuais de auditoria que se refiram, direta ou 
indiretamente, a elementos importantes das demonstra9oes contabeis; e 

e) registros contabeis inadequados. 

41. Quando o auditor puder satisfazer-se, no referente as situa9oes citadas, pela aplica9ao de 
procedimentos altemativos, nao existe limita9ao significativa na extensao de seu trabalho e, 
assim, nao e necessaria men9ao, em seu parecer, dessa limita9ao e do uso dos procedimentos 
altemativos. 

Limita~oes circunstanciais 

42. Uma limita9ao na extensao do trabalho do auditor pode ser imposta pelas circunstancias, 
como a epoca da sua contrata9ao, que o impossibilite de acompanhar a contagem fisica dos 
estoques, ou quando da ocorrencia de sinistros. Nessas circunstancias, o auditor deve tentar 
utilizar procedimentos altemativos, a fim de obter evidencias de auditoria suficientes para 
emitir seu parecer. Se os procedimentos altemativos nao lhe permitirem evidencia suficiente, 
o auditor deve manifestar tallimita9ao em seu parecer. 

Reflexos das limita~oes no parecer 

43. Quando houver limita9ao na extensao do trabalho, imposta pela administra9ao da entidade 
ou pelas circunstancias, e que determine a emissao de parecer com ressalva, o auditor deve 
descrever a limita9ao e mencionar a possibilidade de eventuais ajustes que poderiam ser 
constatados caso nao houvesse a limita9ao. 
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44. 0 auditor deve julgar a importancia dos procedimentos de auditoria omitidos, 
considerando a natureza, a relevancia e a abrangencia dos efeitos potenciais em rela9ao as 
demonstra9oes contabeis. Se os efeitos estiverem relacionados com muitos itens das 
demonstra9oes contabeis, e provavel que esse impacto seja maior do que quando as limitayoes 
se referirem a urn item ou a urn numero limitado de itens. Limita9oes relativas a urn unico 
item e que nao representem parcela substancial da posi9ao patrimonial e financeira e/ou do 
resultado das operayoes normalmente resultarao em parecer com ressalva, embora tambem 
possa se-lo sem ressalva, se o auditor concluir que o efeito nao e relevante. As limitayoes nos 
procedimentos aplicaveis a muitos itens e que tenham efeitos potenciais relevantes devem 
resultar em absten9ao de opiniao. 

Ressalva por limita~ao sobre item relevante - Estoques 

45. Se, por exemplo, o auditor for contratado ap6s o encerramento do exerc1c10 e nao 
conseguir firmar opiniao sobre a existencia fisica dos estoques, sendo estes relevantes no 
conjunto das demonstra9oes contabeis, mas nao a ponto de exigirem absten9ao de opiniao, urn 
exemplo de reda9ao poderia ser: 

"(1) Examinamos o balan9o patrimonial da Empresa ABC, levantado em 31 de dezembro 

de 19X1, e as respectivas ... ". 

"(2) Exceto pelo mencionado no paragrafo 3°, nosso exame foi conduzido de acordo com 

as normas de auditoria e compreendeu: ... ". 

"(3) Pelo fato de termos sido contratados pela Empresa ABC ap6s 31 de dezembro de 

19X1, nao acompanhamos os inventarios fisicos dos estoques de 31 de dezembro de 19X1 e 

de 19XO, nem foi possivel firmar juizo sobre a existencia dos estoques por meio de 

procedimentos altemativos de auditoria". 

"(4) Em nossa opiniao, exceto pelos efeitos de possiveis ajustes que poderiam resultar da 

aplica9ao dos procedimentos de auditoria omitidos, mencionados no paragrafo 3°, as 

demonstrayoes contabeis referidas no paragrafo 1 o representam adequadamente, ... ". 

"(5) Nao examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as 

demonstra9oes contabeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 19XO, cujos valores sao 

apresentados para fins comparativos e, conseqiientemente, nao emitimos opiniao sobre elas." 

Absten~ao de opiniao por limita~ao sobre item extremamente relevante - Estoques 

46. Ainda com base no exemplo do item anterior, mas supondo agora que os estoques 
tivessem valor muito significativo e com efeitos potenciais relevantes em rela9ao as 
demonstrayoes contabeis, nao bastara parecer com ressalva, sendo necessaria abstenyao de 
opiniao. 
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Neste caso, o parecer poderia ter a seguinte reda<;ao: 

"(1) Fomos contratados para auditar as demonstra<;oes contabeis da Empresa ABC, 
relativas ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 19X1, elaboradas sob a 
responsabilidade de sua administra<;ao". 

"(2) Pelo fato de termos sido contratados pela Empresa ABC ap6s 31 de dezembro de 
19X1, nao acompanhamos as contagens fisicas dos estoques em 31 de dezembro de 19X1 e de 
19XO, nem foi possivel firmarmos opiniao sobre a existencia dos estoques por meio de 
procedimentos altemativos de auditoria." 

"(3) Devido a relevancia dos procedimentos omitidos, conforme mencionado no 
paragrafo 2°, a extensao do nosso exame nao foi suficiente para nos possibilitar expressar, e 
por isso nao expressamos, opiniao sobre as demonstra<;oes contabeis da Empresa ABC em 31 
de dezembro de 19X1, referidas no paragrafo 1 °." 

DEMONSTRACOES CONTABEIS COMPARATIVAS 

47. Quando o auditor emite seu parecer sobre demonstra<;oes contabeis do ano corrente e do 
ano anterior, deve avaliar o impacto, sobre estas ultimas, de circunstancias e eventos de que 
eventualmente tome conhecimento ao examinar as demonstra<;oes do exercicio atual. 
Dependendo da relevancia desse impacto, o auditor deve avaliar a necessidade de emitir 
parecer, sobre aquelas demonstra<;oes contabeis, diferente do anteriormente emitido. 

Primeira auditoria de uma entidade 

48. Nos casos de primeira auditoria de uma entidade que divulgue comparativamente os 
valores relativos ao exercicio anterior, o auditor deve, no paragrafo referente a identifica<;ao 
das demonstra<;oes contabeis examinadas, fazer men<;ao exclusiva ao exercicio examinado e 
destacar, em paragrafo especifico, o fato de que as demonstra<;oes contabeis do exercicio 
anterior nao foram examinadas por auditores independentes, expressando a absten<;ao de 
opiniao sobre elas. 

49. Para expressar opiniao sem ressalva acerca das demonstra<;oes contabeis do exercicio 
atual, sao necessarios procedimentos de auditoria sobre os saldos de encerramento do 
exercicio anterior quanto as contas de forma<;ao hist6rica e quanto a verifica<;ao da 
uniformidade de aplica<;ao dos Principios Fundamentais de Contabilidade e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade. 

50. Se tais procedimentos foram efetuados e nao evidenciaram nenhuma situa<;ao que 
represente limita<;ao no exame do exercicio atual, a reda<;ao do parecer pode obedecer ao 
seguinte modelo: 

"(1) Examinamos o balan<;o patrimonial da Empresa ABC, levantado em 31 de dezembro 
de 19X1, e as ... ". 

"(2) Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria e compreendeu: 
" 



14 

"(3) Em nossa opiniao, as demonstra9oes contabeis referidas no paragrafo 1 o representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi9ao patrimonial e financeira da 
Empresa ABC em 31 de dezembro de 19Xl, o resultado de suas opera9oes, as muta9oes de 
seu patrimonio liquido e as origens e aplica9oes de seus recursos, referentes ao exercicio findo 
naquela data, de acordo com os Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade." 

"(4) Nao examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as 
demonstra9oes contabeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 19XO, cujos valores sao 
apresentados para fins comparativos e, conseqiientemente, nao emitimos opiniao sobre elas." 

51. Se os procedimentos adicionais sobre os saldos de encerramento nao tiverem a extensao 
necessaria que permita ao auditor seguran9a quanto a nao-existencia de efeitos relevantes 
sobre o resultado do exercicio, as muta9oes do patrimonio liquido e as origens e aplica9oes de 
recursos, ele deve decidir a especie de opiniao a ser emitida, em fun9ao dos efeitos potenciais 
e da evidencia de que disponha em rela9ao a tais demonstra9oes contabeis, podendo optar por 
opiniao com ressalva ou ate por absten9ao de opiniao. Nessas circunstancias, o parecer com 
ressalva, relativo ao exercicio atual, poderia ter a seguinte reda9ao: 

"(1) Examinamos o balan9o patrimonial da Empresa ABC, levantado em 31 de dezembro 
de 19Xl, e as ... ". 

"(2) Exceto pelo mencionado no paragrafo 3°, nosso exame foi conduzido de acordo com 
as normas de auditoria e compreendeu: (a) o planejamento ... ". 

"(3) Nao examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as 
demonstra9oes contabeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 19XO, cujos valores sao 
apresentados para fins comparativos e, conseqiientemente, nao emitimos opiniao sobre elas. 
Alem disso, os procedimentos adicionais aplicados, decorrentes de primeira auditoria, sobre 
transa9oes e valores que compoem os saldos em 31 de dezembro de 19XO, nao foram 
suficientes para assegurar que eventuais distor9oes nos referidos saldos nao tenham efeitos 
relevantes sobre o resultado do exercicio, as muta9oes do patrimonio liquido e as origens e 
aplica9oes de recursos do exercicio findo em 19Xl". 

"( 4) Em nossa opiniao, as demonstra9oes contabeis referidas no paragrafo 1 o representam 
adequadamente, em todos os aspetos relevantes, a posi9ao patrimonial e financeira da 
Empresa ABC em 31 de dezembro de 19Xl, bern como - exceto quanto aos efeitos de 
possiveis ajustes que poderiam resultar do exame das demonstra9oes contabeis do exercicio 
anterior, conforme comentado no paragrafo 3°- o resultado de suas opera9oes, as muta9oes 
de seu patrimonio liquido e as origens e aplica9oes de seus recursos referentes ao exercicio 
findo naquela data, de acordo com os Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade". 

Demonstra~oes contabeis comparativas quando as do exercicio anterior foram 
examinadas por outros auditores 

52. Quando as demonstra9oes contabeis sao divulgadas de forma comparativa com as do 
exercicio anterior e ha mudan9a de auditores, surge a questao do tratamento dos pareceres 
relativos aos dois exercicios. 
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53. A entidade auditada pode optar por publicar o parecer relativo ao atual exerc1c1o e 
tambem o parecer dos que examinaram o exercicio anterior. Nesse caso, o auditor do 
exercicio corrente referir-se-a em seu parecer somente as demonstra9oes contabeis do 
exercicio que examinou. 

54. Todavia, nada impede a divulga9ao somente do parecer relativo ao ultimo exercicio. Neste 
caso, o auditor deve mencionar nele que as demonstra9oes contabeis do exercicio anterior 
foram examinadas por outros auditores, referindo a data do parecer destes, expressando as 
eventuais ressalvas, seus efeitos e possiveis reflexos no exercicio atual. 

55. Como mencionado no paragrafo 51, para expressar opiniao sem ressalva sobre as 
demonstra9oes contabeis do exercicio atual, o auditor deve aplicar procedimentos de auditoria 
sobre os saldos existentes no encerramento do exercicio anterior, incluindo a verifica9ao da 
uniformidade de aplica9ao dos Principios Fundamentais de Contabilidade e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade. Quando as demonstra9oes contabeis do ano anterior forem 
examinadas por outro auditor, parte da evidencia necessaria sobre aqueles saldos podera ser 
obtida mediante a revisao dos seus papeis de trabalho. 

56. Nessa circunstancia, o parecer, nos paragrafos de identifica9ao e de opiniao, referir-se-a 
somente ao exercicio atual e em paragrafo proprio, sera mencionado que o exame do exercicio 
anterior foi efetuado por outro auditor. Exemplo: 

"( 4) As demonstra9oes contabeis relativas ao exercicio findo em 31 de dezembro de 19XO 
foram examinadas por auditores independentes, que emitiram parecer, sem ressalva (ou 
indicar as correspondentes ressalvas), datado de ...... de ....................... de 19X1". 

Reflexos quando houver aceita~ao do trabalho de outros auditores 

57. Quando o auditor aceita o parecer de outros auditores, por nao ter evidencias que 
indiquem restri9oes aos seus trabalhos e conclusoes, deve destacar no seu parecer a divisao de 
responsabilidades. 

58. Assim, por exemplo, quando as demonstra9oes contabeis de entidades controladas e/ou 
coligadas, correspondentes a investimentos relevantes, foram auditadas por outro auditor, que 
tenha emitido parecer sem ressalva sobre elas, a reda9ao do parecer podera ser a seguinte: 

"(1) Examinamos os balan9os ... administra9ao. Nossa responsabilidade ... contabeis. As 
demonstra9oes contabeis da controlada X S.A, relativas aos exercicios findos em 31 de 
dezembro de 19X1 e 19XO, foram examinadas por outros auditores independentes, e a nossa 
opiniao, no que diz respeito aos investimentos no valor de R$ .............. , em 31 de dezembro de 
19Xl (19XO - R$ ........ ), e dos resultados decorrentes dessa controlada, no valor de 
R$ .............. , em 31 de dezembro de 19Xl (19XO- R$ ............. ), esta baseada no parecer 
desses auditores." 

(2) Reda9ao normal. 
"(3) Em nossa opiniao, com base em nossos exames e no parecer de outros auditores 

independentes, as demonstra9oes contabeis ... ". 
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59. Entende-se, nesse exemplo, que os dados indispensaveis, referentes aos investimentos na 
controlada e/ou coligada, estao adequadamente divulgados em notas explicativas. 

60. A referencia ao parecer dos outros auditores, mesmo sem a indicac;:ao do conteudo de sua 
opiniao, significa que: 

"(a) o parecer dos outros auditores nao teve ressalvas ou teve ressalvas que nao afetam a 
posic;:ao patrimonial e financeira e os resultados da investidora"; e 

"(b) nao ha nenhuma restric;:ao aos seus trabalhos e conclusoes". 

61. Quando, todavia, o outro auditor emitiu parecer com ressalva, adverso, ou com abstenc;:ao 
de opiniao, o auditor deve analisar se o motivo e de tal relevancia que afete o seu proprio 
parecer, em relac;:ao as demonstrac;:oes contabeis da investidora. Neste caso, o auditor deve 
ampliar a referencia feita no paragrafo intermediario, indicando a data do parecer, a natureza 
do problema e seus efeitos nas demonstrac;:oes contabeis da investidora. 

62. Quando os efeitos nao forem relevantes, nao e necessario menciona-los no parecer do 
auditor da investidora. 

Reflexo quando o auditor nao puder utilizar o trabalho dos outros auditores 

63. 0 auditor deve emitir parecer com ressalva ou abstenc;:ao de opiniao quando concluir, 
baseado nos procedimentos recomendados, que o trabalho dos outros auditores nao pode ser 
utilizado, e que nao pode aplicar procedimentos adicionais suficientes com relac;:ao as 
demonstrac;:oes contabeis da controlada e/ou coligada, ou ao item sobre o qual os outros 
auditores emitiram parecer. 
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Anexo - XIII - Resolugao CFC 936/02 - NBC 11 IT 7 



RESOLU<;AO CFC N° 936/02 

Aprova a NBC T 11- IT 7- Planejamento de Auditoria. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio de suas atribui9oes 
legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que os Principios Fundamentais de Contabilidade, estabelecidos 
mediante as Resolu9oes CFC n° 750/93, no 774/94 e n° 900/01, bern como as Normas 
Brasileiras de Contabilidade e suas Interpreta9oes Tecnicas constituem corpo de doutrina 
contabil que estabelece regras de procedimentos tecnicos a serem observadas por ocasiao da 
realiza9ao de trabalhos; 
CONSIDERANDO que a constante evolu9ao e a crescente importancia da auditoria exigem 
atualiza9ao e aprimoramento das normas endere9adas a sua regencia para manter permanente 
justaposi9ao e ajustamento entre o trabalho a ser realizado e o modo ou processo dessa 
realiza9ao; 
CONSIDERANDO que o planejamento de auditoria e a etapa na qual o auditor independente 
define o seu plano de trabalho e o detalhamento dos procedimentos de auditoria a serem 
aplicados na execu9ao do seu trabalho; 
CONSIDERANDO que a forma adotada para fazer uso de trabalhos de institui9oes com as 
quais o Conselho Federal de Contabilidade mantem rela9oes regulares e oficiais esta de 
acordo com as diretrizes constantes dessas realiza9oes; 
CONSIDERANDO que o Grupo de Trabalho instituido pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, em con junto com o Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, 
atendendo o disposto no artigo 3° da Resolu9ao CFC n° 751, de 29 de dezembro de 1993, 
elab6rou a Interpreta9ao Tecnica em epigrafe para explicitar o item 11.2.1 da NBC T 11 -
Normas de Auditoria Independente das Demonstra9oes Contabeis, aprovada pela Resolu9ao 
CFC no 820, de 17 de dezembro de 1997; 
CONSIDERANDO que por tratar-se de atribui9ao que, para o adequado desempenho, deve 
ser empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade, em regime de franca, real e aberta 
coopera9ao com o Banco Central do Brasil, a Comissao de Valores Mobiliarios, o Instituto de 
Auditores Independentes do Brasil, o Instituto Nacional de Seguro Social, o Ministerio da 
Educa9ao, a Secretaria Federal de Controle, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do 
Tesouro Nacional e a Superintendencia de Seguros Privados; 
CONSIDERANDO a decisao da Camara Tecnica no Relat6rio no 18, de 23 de maio de 2002, 
aprovada pelo Plenano deste Conselho Federal de Contabilidade, em 24 de maio de 2002, 

RESOLVE: 
Art. 1 o Aprovar a Interpreta9ao Tecnica- NBC T 11 -IT 7- Planejamento de Auditoria. 
Art. 2 °Esta Resolu9ao entra em vigor para os trabalhos a serem executados a partir de janeiro 
de 2003, sendo encorajada a sua aplica9ao antecipada. 

Ata CFC no 827 
Proc. CFC n° 40/02 

Brasilia, 24 de maio de 2002. 

Contador ALCEDINO GOMES BARBOSA 
Presidente 
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Esta Interpreta9ao Tecnica (IT) visa explicitar o subitem 11.2.1 - relativo ao 
PLANEJAMENTO DA AUDITORIA, da NBC T 11 - Normas de Auditoria Independente das 
Demonstra96es Contabeis, etapa na qual o auditor independente define o seu plano de 
trabalho e o detalhamento dos procedimentos de auditoria a serem aplicados. 

CONCEITUA~AO E DISPOSI~OES GERAIS 

1. 0 Planejamento da Auditoria e a etapa do trabalho na qual o auditor independente 
estabelece a estrategia geral dos trabalhos a executar na entidade a ser auditada, 
elaborando-o a partir da contrata9ao dos servi9os, estabelecendo a natureza, a 
oportunidade e a extensao dos exames, de modo que possa desempenhar uma auditoria 
eficaz. 

2. 0 Planejamento da Auditoria e muitas vezes denominado Plano de Auditoria, ou 
Programa de Auditoria, conceitos que nesta IT sao considerados partes do Planejamento 
da Auditoria. 

3. As informa96es obtidas quando da avalia9ao dos servi9os, conforme previsto nas Normas 
Profissionais de Auditor Independente aprovadas pelo CFC, devem servir de base, 
tambem, para a elabora9ao do Planejamento da Auditoria, sendo esta uma etapa 
subseqiiente aquela. 

4. 0 auditor independente deve ter em conta que o Planejamento da Auditoria e urn processo 
que se inicia na fase de avalia9ao para a contrata9ao dos servi9os. Nesta etapa devem ser 
levantadas as informa96es necessarias para conhecer o tipo de atividade da entidade, sua 
complexidade, a legisla9ao aplicavel, relat6rios, parecer e outros informes a serem 
emitidos, para assim determinar a natureza do trabalho a ser executado. A conclusao do 
Planejamento da Auditoria s6 se da quando o auditor independente completa os trabalhos 
preliminares, como atendimento dos objetivos do item 12. 

5. As informa96es obtidas, preliminarmente, para fins de elabora9ao da proposta de servi9os, 
juntamente com as levantadas para fins do Planejamento da Auditoria, devem compor a 
documenta9ao comprobat6ria de que o auditor executou estas etapas de acordo com as 
Normas de Auditoria Independente das Demonstra96es Contaheis. 

6. Muitas informa96es que compoem o planejamento definitivo para determinado periodo 
sao confirmadas durante os trabalhos de campo, o que implica a necessidade de o auditor 
independente revisa-lo e ajusta-lo a medida que for executando os trabalhos. 
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7. 0 programa de auditoria deve ser preparado por escrito ou por outro meio de registro, o 
que facilita o entendimento dos procedimentos de auditoria a serem adotados e propicia 
uma orienta<;ao mais adequada para a divisao do trabalho. 

8. 0 detalhamento dos procedimentos de auditoria a serem adotados deve esclarecer o que o 
auditor necessita examinar na entidade, com base no seu sistema contahil e de controles 
intemos. 

9. No programa de auditoria devem ficar claras as diversas epocas para a aplica<;ao dos 
procedimentos e a extensao com que os exames serao efetuados. 

10. 0 programa de auditoria, alem de servir como guia e instrumento de controle para a 
execu<;ao do trabalho, deve abranger todas as areas a serem examinadas pelo auditor 
independente. 

OBJETIVOS 

11. Os principais objetivos do Planejamento da Auditoria sao: 

a) obter conhecimento das atividades da entidade, para identificar eventos e transa<;oes 
relevantes que afetem as demonstra<;oes contabeis; 

b) propiciar o cumprimento dos servi<;os contratados com a entidade dentro dos prazos e 
compromissos previamente estabelecidos; 

c) assegurar que as areas importantes da entidade e os val ores relevantes contidos em 
suas demonstra<;oes contabeis recebam a aten<;ao requerida; 

d) identificar os problemas potenciais da entidade; 
e) identificar a legisla<;ao aplicavel a entidade; 
f) estabelecer a natureza, a oportunidade e a extensao dos exames a serem efetuados, em 

consonancia com os termos constantes na sua proposta de servi<;os para a realiza<;ao do 
trabalho; 

g) definir a forma de divisao das tarefas entre os membros da equipe de trabalho, quando 
houver; 

h) facilitar a supervisao dos servi<;os executados, especialmente quando forem realizados 
por uma equipe de profissionais; 

i) propiciar a coordena<;ao do trabalho a ser efetuado por outros auditores independentes 
e especialistas; 

j) buscar a coordena<;ao do trabalho a ser efetuado por auditores intemos; 
k) identificar os prazos para entrega de relat6rios, pareceres e outros informes decorrentes 

do trabalho contratado com a entidade. 

12. As alineas do item anterior nao excluem outros objetivos que possam ser fixados, segundo 
as circunstancias de cada trabalho, especialmente quando houver o envolvimento com 
partes relacionadas e auditoria de demonstra<;oes contabeis consolidadas. 
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INFORMA<;OES E CONDI<;OES PARA ELABORAR 0 PLANEJAMENTO DA 
AUDITORIA 

13. Nos itens a seguir, destacam-se os aspectos a serem considerados no Planejamento da 
Auditoria. Tais elementos nao excluem outros que se revelarem necessarios, conforme o 
tipo de atividade da entidade, seu tamanho, qualidade de seu sistema contabil e de 
controles internos e a competencia de sua administrac;ao. 

CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE 

14. Conforme estabelecido na NBC T 11, item 11.2.1.2, o planejamento pressupoe adequado 
nivel de conhecimento das atividades, os fatores economicos, legislac;ao aplicavel, as 
praticas operacionais da entidade e o nivel geral de competencia de sua administrac;ao. 

FATORES ECONOMICOS 

15. Para o auditor independente completar o conhecimento do neg6cio da entidade a ser 
auditada, deve avaliar os fatores economicos desta, abrangendo: 

a) o nivel geral da atividade economica na area de atuac;ao da entidade e fatores que 
podem influenciar seu desempenho, tais como: niveis de inflac;ao, crescimento, 
recessao, deflac;ao, desemprego, situac;ao politica, entre outros; 

b) as taxas de juros e as condic;oes de financiamento; 

c) as politicas governamentais, tais como: monetaria, fiscal, cambial e tarifas para 
importac;ao e exportac;ao; e 

d) o controle sobre capitais externos. 

16. A analise preliminar destes fatores e a base para identificar riscos que possam afetar a 
continuidade operacional da entidade, a existencia de contingencias fiscais, legais, 
trabalhistas, previdenciarias, comerciais, ambientais, obsolescencia de estoques e 
imobilizac;oes, e outros aspectos do neg6cio com impacto potencial nas demonstrac;oes 
contabeis. 

17. E recomendavel que tais circunstancias, se constatadas, sejam discutidas previamente 
entre o auditor independente e a administrac;ao da entidade a ser auditada. 

LEGISLA<;AO APLICA VEL 

18. 0 conhecimento previo da legislac;ao que afeta a entidade a ser auditada e fundamental 
para a avaliac;ao, pelo auditor, dos impactos que a nao-observancia das normas pertinentes 
pode ter nas demonstrac;oes contabeis. Neste sentido, o auditor deve considerar os 
seguintes aspectos: 
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a) os impostos, taxas e contribui9oes a que a entidade esta sujeita; 
b) as contribui((oes sociais a que a entidade esta sujeita; 
c) a regulamenta((ao propria do setor de atividade; e 
d) as informa((oes que a entidade deve fomecer a terceiros, em funyao de suas atividades 

como, por exemplo, bancos, companhias abertas, seguradoras, fundos de pensao, etc. 

PRATICAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE 

19. Uma entidade tern sua dinamica nas transayoes regulares, que se propoe no seu objeto 
social. Dentro do conceito de continuidade, devem ser considerados, entre outros, os 
seguintes aspectos da entidade: 

a) a natureza das atividades eo tipo de opera((5es que ela realiza; 
b) a localiza((ao das instala((oes e o grau de integra((ao entre elas; 
c) os produtos que fabrica, comercializa, ou os servi9os que executa; 
d) os mercados de atua((ao e sua participa((ao neles; 
e) sistemas de controle intemo das principais atividades: vendas, compras, produyao, 

pessoal, estocagem, tesouraria, etc.; 
f) as margens de resultado operacional bruto, de contribui((ao e de resultado liquido; 
g) as politicas de vendas e marketing, compras, estocagem, produ((ao, manuten((ao e 

conserva((ao de hens, e recursos humanos; 
h) as politicas de importa((ao e exporta((ao, e de forma((ao de pre9os, as tendencias, a 

qualidade dos produtos e a garantia dos produtos p6s-venda; 
i) a identifica((ao de clientes e fomecedores estrategicos ou importantes, e a forma de 

relacionamento com eles; 
j) as modalidades de inventarios; 
k) as franquias, licenyas, marcas e patentes; 
1) a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos ou servi9os; 
m) os sistemas de informa((oes sobre as opera((oes; 
n) o uso de manuais operacionais; 
o) o grau de interferencia da administra((ao e dos controladores nas opera((oes da 

entidade; e 
p) controles gerenciais. 

20. 0 conhecimento das atividades da entidade e as suas caracteristicas operacionais sao 
fundamentais para a identificayao dos riscos da auditoria. 

NivEL GERAL DE COMPETENCIA DA ADMINISTRA<;AO 

21. Uma entidade e gerida por uma administra((ao que tern a responsabilidade pelo registro, 
controle, analise e aprova((ao das transa((oes. 0 conhecimento do nivel de competencia da 
administra((ao e fundamental para que o auditor tenha uma percep((ao razoavel da 
organiza((ao da entidade e dos reflexos que uma gestao nao-confiavel podem determinar 
nas demonstra((oes contabeis. Para isso, tern de considerar itens como os que seguem: 
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a) a estrutura corporativa eo grau de relacionamento com os controladores; 
b) as formas de relacionamento com partes relacionadas; 
c) as formas de elei9oes e designa9oes da administra9ao; 
d) a estrutura de capital e suas modifica9oes em rela9ao ao exercicio anterior; 
e) a estrutura organizacional, limites de al9ada e defini9oes de linhas de 

responsabilidade; 
f) os objetivos e o plano estrategico da administra9ao; 
g) as aquisi9oes, fusoes, incorpora9oes ou cisoes efetuadas no periodo, ou os efeitos 

decorrentes dessas opera9oes, realizadas em periodos anteriores, e suas influencias na 
administra9ao; 

h) a independencia da administra9ao para a tomada de decisoes; e 
i) a :freqiiencia das reunioes da administra9ao eo grau de decisoes tomadas. 

CONHECIMENTO DAS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS E SUAS 
ALTERA<;OES EM RELA<;AO AO EXERCICIO ANTERIOR 

22. 0 Planejamento de auditoria deve abranger o conhecimento detalhado das pniticas 
contaheis adotadas pela entidade, para propiciar uma adequada avalia9ao da consistencia 
das demonstra9oes contabeis, considerando os seus efeitos sobre o programa da auditoria, 
em face das novas normas de contabilidade que passarem a ser aplicaveis a entidade. 

23. A altera9ao das praticas contabeis pode determinar modifica9oes na comparabilidade das 
demonstra9oes contabeis. Dai a necessidade de: 

a) comparar as praticas contabeis adotadas no exercicio com as adotadas no exercicio 
anterior; 

b) dimensionar seus efeitos na posi9ao patrimonial e financeira e no resultado da 
entidade. 

CONHECIMENTO DO SISTEMA CONTABIL E DE CONTROLES INTERNOS 

24. 0 conhecimento do sistema contabil e de controles intemos e fundamental para o 
planejamento da auditoria, necessario para determinar a natureza, a extensao e a 
oportunidade dos procedimentos de auditoria, devendo o auditor: 

a) ter conhecimento do sistema de contabilidade adotado pela entidade e de sua 
integra9ao com os sistemas de controles intemos; 

b) avaliar o grau de confiabilidade das informa9oes geradas pelo sistema contabil, sua 
temporalidade e sua utiliza9ao pela administra9ao; e 

c) avaliar o grau de confiabilidade dos controles intemos adotados pela entidade, 
mediante a aplica9ao de provas de procedimentos de controle, dentro da abrangencia 
definida no item 11.2.5 da NBC T 11. 
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AREAS IMPORT ANTES DA ENTIDADE 

25. A identifica9ao das areas importantes depende do tipo de neg6cio da entidade. Uma 
industria difere de uma entidade que atua somente no comercio ou daquelas que atuam nas 
atividades rurais, de minera9ao ou de servi9os. 

26. Existem muitos tipos de entidades industriais, comerciais e de servi9os, dos mais variados 
portes e atuando em diferentes mercados. Portanto, o auditor independente deve iniciar 
pela analise da natureza do neg6cio da entidade e, a partir dai, definir urn tipo de 
planejamento para o trabalho de auditoria. 

27. 0 conhecimento do neg6cio passa pela identifica9ao da especie de produtos e servi9os, 
mercado de atua9ao, tipo e perfil dos clientes e fomecedores; as formas de 
comercializa9ao, o nivel de dependencia da entidade, de clientes e fomecedores, os niveis 
de custos de pessoal, impostos, materia-prima, financeiros e outros, no custo total da 
entidade. 

28. A identifica9ao das areas importantes de uma entidade deve abranger o que se segue: 

a) verifica9ao dos casos em que elas tern efeitos relevantes sobre as transa9oes da 
entidade e se refletem nas demonstra9oes contabeis; 

b) a localiza9ao das unidades operacionais em que a entidade realiza suas transa9oes; 
c) a estrutura de recursos humanos, a politica de pessoal adotada, a existencia de fundo 

de pensao, compromissos com sindicatos, niveis salariais e tipos de beneficios 
indiretos; 

d) a identifica9ao de clientes importantes, participa9ao no mercado, politicas de pre9os, 
margens de lucro, qualidade e reputa9ao dos produtos e servi9os, estrategias 
mercadol6gicas, garantia dos produtos e outros fatores comerciais; 

e) a identifica9ao de fomecedores importantes de bens e servi9os, e avalia9ao da 
qualidade dos produtos e servi9os, garantias de entrega, contratos de Iongo prazo, 
importa95es, formas de pagamento e metodos de entrega dos produtos; 

f) os inventarios, com identifica9ao de locais, quantidades, tipos de armazenamento, 
pessoal envolvido e outros fatores; 

g) as franquias, licen9as, marcas e patentes quanto a contratos e registros existentes; 
h) os investimentos em pesquisa e desenvolvimento; 
i) os ativos, passivos e transa9oes em moeda estrangeira; 
j) a legisla9ao, normas e regulamentos que afetam a entidade; 
k) a estrutura do passivo e niveis de endividamento; 
1) a qualidade e a consistencia dos niveis de informa9ao gerencial para a tomada de 

decisoes; 
m) os indices e as estatisticas de desempenho fisico e financeiro; · 
n) analise da tendencia da entidade. 

VOLUME DE TRANSA<;OES 

29. A avalia9ao do volume de transa9oes deve ser feita para que o auditor independente tenha: 
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a) o conhecimento e o dimensionamento mais adequado dos testes a serem aplicados e 
dos periodos em que tais volumes sao mais significativos; 

b) a identifica<;ao de como as normas intemas sao seguidas, suas diversas fases, as 
pessoas envolvidas e os controles intemos adotados sobre elas; e 

c) a defini<;ao das amostras a serem selecionadas, e no<;ao da existencia de urn grande 
volume de transa<;oes de pequeno valor ou de urn volume pequeno de transa<;oes, mas 
com valor individual significativo. 

COMPLEXIDADE DAS TRANSA<;OES 

30. A complexidade das transa<;oes de uma entidade e fator determinante do grau de 
dificuldade que o auditor independente pode encontrar para realizar seu trabalho. Desse 
modo, deve levar em conta que: 

a) a complexidade das transa<;oes de uma entidade pode significar a necessidade de 
planejar a execu<;ao dos trabalhos com profissionais mais experientes ou de haver uma 
supervisao mais direta durante sua realiza<;ao; 

b) as opera<;oes complexas podem ser passiveis de erro e fraude, com maior freqiiencia, 
se nao possuirem controles que atendam as exigencias e riscos das opera<;oes; 

c) as transa<;oes complexas podem determinar urn ciclo mais Iongo para a realiza<;ao do 
neg6cio e margens de lucros nao-uniformes para urn mesmo tipo de opera<;ao, visto 
existir, muitas vezes, o fator oportunidade; 

d) uma entidade com opera<;oes complexas exige maior grau de especializa<;ao e 
experiencia da administra<;ao. 

EXISTENCIA DE ENTIDADES ASSOCIADAS, FILIAIS E PARTES 
RELACIONADAS 

31. Para definir a abrangencia de seu trabalho, o auditor independente deve considerar, no seu 
planejamento, a existencia de entidades controladas, coligadas, filiais e unidades 
operacionais. Para tanto, e necessario: 

a) definir se os exames sao extensivos as partes relacionadas, como controladas e 
coligadas, e se abrangem as filiais e as unidades operacionais da entidade; 

b) definir a natureza, a extensao e a oportunidade dos procedimentos de auditoria, a 
serem adotados em rela<;ao as partes relacionadas, podendo ocorrer, inclusive, a 
necessidade de elabora<;ao de urn programa de auditoria especifico, porem coordenado 
como planejamento global, para o grupo de entidades; 

c) entender a natureza das opera<;oes com as partes relacionadas e seu impacto nas 
demonstra<;oes contabeis; 

d) ter em conta que situa<;ao semelhante pode ocorrer como planejamento, nas filiais e 
unidades operacionais, pois estas podem ter, alem das atividades pr6prias, outras, 
decorrentes de uma politica de descentraliza<;ao determinada pela matriz. Cabe 
observar que em muitas entidades as unidades operacionais tern muita autonomia, 
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como se fossem outras entidades, cabendo ao auditor independente avaliar esses 
aspectos para definir urn planejamento adequado. 

USO DO TRABALHO DE OUTROS AUDITORES INDEPENDENTES, 
ESPECIALISTAS E AUDITORES INTERNOS 

32. 0 planejamento deve considerar a participa9ao de auditores intemos e de especialistas na 
execuvao do trabalho na entidade auditada, e a possibilidade de as controladas e coligadas 
serem examinadas por outros auditores independentes. 

Nestas circunstancias, o auditor independente deve levar em conta as seguintes questoes: 

a) a necessidade do uso do trabalho de outros auditores ocorre quando estes realizam 
trabalhos para partes relacionadas, em especial quando os investimentos da entidade 
sao relevantes, ou se faz necessario consolidar as demonstrav5es contabeis. No 
planejamento de auditoria, este aspecto e muito importante, pois deve haver uma 
coordenavao entre os auditores independentes, de forma que sejam cumpridas as 
normas profissionais e os prazos estabelecidos com as entidades auditadas; 

b) dependendo das circunstancias, pode ocorrer a necessidade de revisao dos papeis de 
trabalho do outro auditor independente; 

c) quando o auditor de uma entidade investidora nao examinar as demonstrav5es 
contabeis das entidades investidas, e se os ativos destas representam parte relevante 
dos ativos totais daquela, deve considerar se pode assumir a incumbencia; 

d) o uso do trabalho dos auditores intemos deve ser avaliado quando da contratavao dos 
servivos, e, ao elaborar o seu planejamento, o auditor independente deve ter novao 
clara do envolvimento com a auditoria intema da entidade a ser auditada, do nivel de 
coordenavao e colaboravao a ser adotado e do tipo de trabalho que a auditoria intema 
vai realizar como suporte ao auditor independente; e 

e) 0 uso de especialistas permite duas situav5es: a primeira, quando 0 profissional e 
contratado pelo auditor independente, respondendo este pelo trabalho efetuado por 
aquele. Nesta circunstancia, o planejamento dos trabalhos e facilitado, ja que existe 
maior entrosamento e vinculavao entre o especialista e o auditor independente. A 
segunda ocorre quando o especialista e contratado pela entidade a ser auditada, sem 
vinculo empregaticio, para executar servivos que tenham efeitos relevantes nas 
demonstrav5es contabeis. Neste caso, o auditor independente mencionara o fato em 
seu parecer. 

NATUREZA, CONTEUDO E OPORTUNIDADE DOS PARECERES E RELATORIOS 
A SEREM EMITIDOS 

33. Quando da contratavao dos servivos de auditoria, o auditor independente deve identificar 
com a administravao da entidade os pareceres e os relat6rios a serem por ele emitidos, os 
prazos para sua apresentavao e os conteudos dos relat6rios. 
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34. Os pareceres e os relat6rios dos auditores podem ser previamente discutidos com a 
administra9ao da entidade. 

35. Todos os relat6rios e os pareceres a serem emitidos devem obedecer aos prazos 
previamente estabelecidos. 

EXIGENCIAS E PRAZOS ESTABELECIDOS POR ORGAOS REGULADORES 

36. Muitas atividades tern normas estabelecidas por 6rgaos reguladores, que tern de ser 
cumpridas pela entidade. 0 auditor deve verificar o nivel de cumprimento dessas normas 
e, tambem, emitir relat6rios especificos sobre elas. Assim, ao efetuar o seu planejamento, 
o auditor independente deve considerar as seguintes situa9oes: 

a) determinadas atividades estao sujeitas ao controle e regulamenta9ao por organismos 
oficiais, como as areas de mercado de capitais, mercado financeiro, mercado segurador 
e outras. As entidades que exercem atividades reguladas por estes organismos tern de 
submeter-se as exigencias por eles estabelecidas, que, muitas vezes, fixam prazos para 
a entrega de documenta9oes contabeis, relat6rios e pareceres de auditor independente e 
informa9oes peri6dicas sobre dados contabeis, financeiros, economicos e fisicos, 
visando a informar terceiros interessados sobre o desempenho da entidade. 0 auditor 
independente, ao executar seu planejamento, deve observar o enquadramento da 
entidade auditada em tais exigencias, de modo que cumpra as responsabilidades com 
ela assumidas; 

b) a identifica9ao de tais exigencias tambem deve ser feita quando da avalia9ao dos 
trabalhos a serem oferecidos a entidade auditada, conforme estabelece a NBC P 1 -
Normas Profissionais de Auditor Independente; 

c) o auditor deve estar suficientemente esclarecido quanto as penalidades a que esta 
sujeito pelo nao-cumprimento de prazos para entrega dos trabalhos sob sua 
responsabilidade; e 

d) sempre que a entidade auditada estabelecer limita9oes para que o auditor possa 
cumprir os prazos a que estiver sujeito, por for9a de compromissos contratuais, deve 
formalizar tais circunstancias a administra9a0, destacando OS efeitos pecuniarios 
respectivos. 

CONTEUDO DO PLANEJAMENTO 

CRONOGRAMA 

3 7. 0 planejamento deve evidenciar as etapas e as epocas em que serao executados os 
trabalhos, de acordo com o teor da proposta de presta9ao de servi9os e sua aceita9ao pela 
entidade auditada. 

38. No cronograma de trabalho devem ficar evidenciadas as areas, unidades e partes 
relacionadas que serao atingidas pela auditoria, para comprovar que todos os 
compromissos assumidos com a entidade auditada foram cumpridos. 
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PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

39. 0 planejamento deve documentar todos os procedimentos de auditoria programados, bern 
como sua extensao e oportunidade de aplica<;ao, objetivando comprovar que todos os 
pontos da entidade considerados relevantes foram cobertos pelo auditor independente. 

RELEV AN CIA E PLANEJAMENTO 

40. 0 auditor independente deve, no planejamento da auditoria, considerar a ocorrencia de 
fatos relevantes que possam afetar a entidade e a sua opiniao sobre as demonstra<;oes 
contabeis. 

RISCOS DE AUDITORIA 

41. 0 auditor independente deve, na fase de planejamento, efetuar a avalia<;ao dos riscos de 
auditoria, para que os trabalhos sejam programados adequadamente, evitando a 
apresenta<;ao de informa<;oes erroneas nas demonstra<;oes contabeis. 

PESSOAL DESIGNADO 

42. Quando incluir a designa<;ao de equipe tecnica, o planejamento deve prever a orienta<;ao e 
a supervisao do auditor, que assumira total responsabilidade pelos trabalhos a serem 
executados. 

43. A responsabilidade pelo planejamento e execu<;ao dos trabalhos realizados e do auditor 
independente, inclusive quando participarem, da equipe tecnica, especialistas designados 
por ele. 

EPOCASOPORTUNASDOSTRABALHOS 

44. Para definir as epocas oportunas de realiza<;ao dos trabalhos de auditoria, o auditor 
independente deve considerar em seu planejamento: 

a) o conteudo da proposta de trabalho aprovada pela entidade; 
b) a existencia de epocas ciclicas nos neg6cios da entidade; 
c) as epocas em que a presen<;a fisica do auditor e recomendavel, para efetuar avalia<;oes 

sobre as transa<;oes da entidade; 
d) as epocas adequadas para a inspe<;ao fisica dos estoques e de outros ativos; 
e) o momento adequado para solicitar confirma<;oes de saldos e informa<;oes de terceiros, 

como advogados, por exemplo; 
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f) a necessidade de cumprimento de prazos fixados pela propria administra<;ao da 
entidade ou por orgaos reguladores; 

g) fatores economicos que afetem a entidade, tais como avalia<;ao de efeitos de mudan<;as 
de politica economica pelo govemo ou aprova<;ao de legisla<;ao ou normas 
regulamentadoras que influenciam de forma significativa os negocios da entidade; 

h) a possibilidade de utilizar trabalhos de auditores intemos e de especialistas, que sirvam 
de subsidio ao trabalho do auditor independente, de modo que estejam terminados e 
revisados de forma coordenada com o cronograma de trabalho definido no 
planej amen to; 

i) a existencia de fato relevante que possa afetar a continuidade normal dos negocios da 
entidade, caso em que pode ser requerida uma modifica<;ao no planejamento, para 
avalia<;ao dos efeitos sobre a entidade; 

j) os prazos para a emissao de pareceres e relatorios dos trabalhos realizados. 

HORAS ESTIMADAS PARA A EXECU<;AO DOS TRABALHOS 

45. Ao elaborar sua proposta de trabalho, o auditor independente deve apresentar uma 
estimativa de hononirios e horas ao cliente - conforme determinam as Normas 
Profissionais de Auditoria Independente -, na qual preve o cumprimento de todas as 
etapas do trabalho a ser realizado. No planejamento devem constar as horas distribuidas 
entre as varias etapas do trabalho e entre os integrantes da equipe tecnica. 

SUPERVISAO E REVISAO 

46. A supervisao e a revisao devem ser planejadas para cobrirem desde a etapa inicial dos 
trabalhos, abrangendo o proprio planejamento, ate o termino do trabalho contratado com a 
entidade. 

INDAGA<;OES A ADMINISTRA<;AO PARA CONCLUIR 0 PLANEJAMENTO 

47. Embora a proposta de trabalho de auditoria, elaborada pelo auditor independente e aceita 
pela administra<;ao da entidade a ser auditada, fome<;a base para o processo de prepara<;ao 
do planejamento da auditoria, a mesma deve ser discutida com a administra<;ao da 
entidade, para confirmar as informa<;oes obtidas e possibilitar sua utiliza<;ao na condu<;ao 
dos trabalhos a serem realizados. 

REVISOES E ATUALIZA<;OES NO PLANEJAMENTO E NOS PROGRAMAS DE 
AUDITORIA 

48. 0 planejamento e os programas de auditoria devem ser revisados permanentemente, como 
forma de o auditor independente avaliar as modifica<;oes nas circunstancias e os seus 
reflexes na extensao, oportunidade e natureza dos procedimentos de auditoria a serem 
aplicados. 
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49. As atualiza9oes no planejamento enos programas de auditoria tern de ser documentadas 
nos papeis de trabalho correspondentes, devendo ficar evidenciados, tambem, os motivos 
das modifica9oes a que se procedeu. 

PLANEJAMENTO DA PRIMEIRA AUDITORIA 

50. A realiza9ao de uma primeira auditoria numa entidade requer alguns cuidados especiais da 
parte do auditor independente, podendo ocorrer tres situa9oes basicas: 

a) quando a entidade nunca foi auditada, situa9ao que requer aten9ao do auditor 
independente, visto que ela nao tern experiencia anterior de urn trabalho de auditoria; 

b) quando a entidade foi auditada no periodo imediatamente anterior, por auditor 
independente, situa9ao que permite uma orienta9ao sobre aquilo que e requerido pelo 
auditor independente; 

c) quando a entidade nao foi auditada no periodo imediatamente anterior, situa9ao que 
requer aten9ao do auditor independente, porquanto as demonstra9oes contabeis, que 
servirao como base de compara9ao, nao foram auditadas. 

51. Assim sendo, nessas circunstancias, o auditor independente deve incluir no planejamento 
de auditoria: analise dos saldos de abertura, procedimentos contabeis adotados, 
uniformidade dos procedimentos contabeis, identifica9ao de relevantes eventos, 
subseqiientes ao exercicio anterior, e revisao dos papeis de trabalho do auditor anterior. 

SALDOS DE ABERTURA 

52. 0 auditor deve examinar e confrontar os saldos de abertura com os registros contabeis dos 
saldos das contas de ativo, passivo e patrimonio liquido, e examinar a sua consistencia. 

53. Quando os trabalhos de auditoria do exercicio anterior tiverem sido efetuados por outro 
auditor, o exame da consistencia dos saldos iniciais pode ser feito mediante a revisao dos 
papeis de trabalho do auditor anterior, complementado por trabalhos adicionais, se 
necessaria. 

PROCEDIMENTOS CONTABEIS ADOTADOS 

54. Com vista a avaliar a observa.ncia dos Principios Fundamentais de Contabilidade e das 
Normas Brasileiras de Contabilidade, o auditor independente deve proceder a revisao dos 
procedimentos contabeis, adotados pela entidade no exercicio anterior e naquele a ser 
auditado. 

55. Quanto ao exercicio anterior, essa revisao resulta da necessidade da comparabilidade com 
os procedimentos do exercicio a ser auditado. 
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56. Para se certificar dos procedimentos contabeis adotados no exercicio anterior, cabe ao 
auditor proceder a urn exame sumario daqueles adotados pela entidade, inclusive pelo que 
consta nas respectivas demonstra<;oes contabeis. 

57. Se o exercicio anterior for examinado por outro auditor independente, devem ser 
analisados o parecer dos auditores e o conteudo das demonstra<;oes contabeis, inclusive as 
notas explicativas, como fonte de informa<;ao para uma avalia<;ao, pela auditoria, do 
exercicio a ser auditado. 

UNIFORMIDADE DOS PROCEDIMENTOS CONTABEIS 

58. A comparabilidade das demonstra<;oes contabeis de dois exercicios depende dos 
procedimentos contabeis uniformes adotados. 

59. No planejamento de uma primeira auditoria, o exame dos procedimentos contabeis 
adotados no exercicio, comparativamente com os adotados no exercicio anterior, e fator 
relevante para a forma<;ao de uma opiniao sobre as demonstra<;oes contabeis do exercicio. 

60. A ado<;ao de procedimentos contabeis que nao atendam aos Principios Fundamentais de 
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade deve ser objeto de discussao 
antecipada entre o auditor e a administra<;ao da entidade, uma vez que pode caracterizar-se 
a necessidade da emissao de parecer com ressalva ou adverso as demonstra<;oes contabeis 
sob analise. 

IDENTIFICA<;AO DE EVENTOS RELEV ANTES SUBSEQUENTES AO 
EXERCICIO ANTERIOR 

61. Quando o auditor independente estiver realizando uma primeira auditoria numa entidade e 
constatar situa<;oes que caracterizem como relevantes eventos subseqiientes ao exercicio 
anterior, deve imediatamente discuti-las com a administra<;ao da entidade e, quando as 
demonstra<;oes contabeis daquele exercicio tenham sido examinadas por outros auditores 
independentes, discuti-las com esses, inteirando-se, se foro caso, dos fatos que sejam de 
seu conhecimento com respeito aos eventos subseqiientes. 

REVISAO DOS PAPEIS DE TRABALHO DO AUDITOR ANTERIOR 

62. No planejamento da primeira auditoria, o auditor independente deve avaliar a necessidade 
de revisao dos papeis de trabalho e dos relat6rios emitidos pelo seu antecessor. 
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Anexo- XIV- Resolugao CFC 981/03- NBC 11 6 



RESOLU<;AO CFC No 981/03 

Aprova a NBC T 11.6- Relevancia na Auditoria. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio de suas atribui9oes 
legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpreta9oes 
Tecnicas constituem corpo de doutrina contabil que estabelece regras de procedimentos 
tecnicos a serem observadas quando da realiza9ao de trabalhos; 
CONSIDERANDO a constante evolu9ao e a crescente importancia da auditoria, que exige 
atualiza9ao e aprimoramento das normas endere9adas a sua regencia, de modo a manter 
permanente justaposi9ao e ajustamento entre o trabalho a ser realizado e o modo ou processo 
dessa realiza9ao; 
CONSIDERANDO que a forma adotada de fazer uso de trabalhos de institui9oes com as 
quais o Conselho Federal de Contabilidade mantem rela9oes regulares e oficiais esta de 
acordo com as diretrizes constantes dessas rela9oes; 
CONSIDERANDO que o Grupo de Estudo para Auditoria instituido pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, em conjunto com o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
(Ibracon), atendendo o que esta disposto no 
Art. 3° da Resolu9ao CFC n° 751, de 29 de dezembro de 1993, que recebeu nova reda9ao pela 
Resolu9ao CFC n° 980, de 24 de outubro de 2003, elaborou a NBC T 11.6 - Relevancia na 
Auditoria; 
CONSIDERANDO que por se tratar de atribui9ao que, para o adequado desempenho, deve 
ser empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade, em regime de franca, real e aberta 
coopera9ao com o Banco Central do Brasil, a Comissao de Valores Mobilianos, o Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil, o Instituto Nacional de Seguro Social, o Ministerio da 
Educa9ao e do Desporto, a Secretaria Federal de Controle, a Secretaria da Receita Federal, a 
Secretaria do Tesouro Nacional e a Superintendencia de Seguros Privados, 
RESOLVE: 
Art. 1° Aprovar a Norma Brasileira de Contabilidade assim discriminada: NBC T 11.6 -
Relevancia na Auditoria. 
Art. r Esta resolu9ao entra em vigor a partir de 1 o de janeiro de 2004 e devera ser aplicada 
aos exames e revisoes das demonstra9oes contabeis, cujos exercicios sociais se encerrem a 
partir de 31 de dezembro de 2003, e a quaisquer demonstra9oes contabeis elaboradas para 
outros fins, a partir daquela data; todavia, sua aplica9ao imediata e encorajada. 
Art. 3° Para as demonstra9oes contabeis que se encerrarem ate 31 de dezembro de 2003, 
devem ser aplicadas as regras sobre Relevancia na Auditoria, definidas no item 11.2.2 da 
NBC T 11 - Normas de Auditoria Independente das Demonstra9oes Contabeis. 
Art. 4° Esta resolu9ao produzira seus efeitos a partir de 1 ode janeiro de 2004, data em que 
ficara revogado o item 11.2.2 da NBC T 11- Normas de Auditoria Independente das 
Demonstra9oes Contabeis. 

Ata CFC n° 849 

Brasilia, 24 de outubro de 2003 
Contador ALCEDINO GOMES BARBOSA 

Presidente 

Procs. CFC nos 40/03 e 42/03 
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NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 

NBC T 11 - NORMAS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRA<;OES 
CO NT ABElS 

NBC T 11. 6- RELEV AN CIA NA AUDITORIA 

Essa norma estabelece parfunetros e orienta9ao que devem ser considerados quando da 
aplica9ao do conceito de relevancia e seu relacionamento com os riscos em trabalhos de 
auditoria. 

11.6.1 - Defmi~oes 

11.6.1.1 - 0 auditor independente deve considerar a relevancia e seu relacionamento com os 
riscos identificados durante o processo de auditoria. 

11.6.1.2 - A relevancia depende da representatividade quantitativa ou qualitativa do item 
ou da distor9ao em rela9ao as demonstra9oes contabeis como urn todo ou a informa9ao sob 
analise. Uma informa9ao e relevante se sua omissao ou distor9ao puder influenciar a decisao 
dos usmirios dessa informa9ao no contexto das demonstra9oes contabeis. Omissoes e 
distor9oes sao causadas por erros ou fraudes, conforme definido na NBC T 11 - Normas de 
Auditoria Independente das Demonstra9oes Contabeis. 

11.6.1.3 - 0 objetivo de uma auditoria das demonstra9oes contabeis e permitir ao auditor 
independente expressar opiniao se essas demonstra9oes estao, ou nao, preparadas, em todos os 
aspectos relevantes, de acordo com praticas contabeis aplicaveis as circunstancias. A 
determina9ao do que e relevante, nesse contexto, e uma questao de julgamento profissional. 

11.6.1.4 - N a fase de planejamento, ao definir seu plano de auditoria, o auditor independente 
deve estabelecer urn nivel de releva.ncia aceitavel para permitir a detec9ao de distor9oes 
relevantes. Tanto o montante ( aspecto quantitativa) como a natureza ( aspecto qualitativo) de 
possiveis distor9oes devem ser considerados e documentados nos papeis de trabalho de 
auditoria, para referencia durante a execu9ao e a conclusao dos trabalhos. 

11.6.1.5 - A determinafYaO quantitativa do nivel de relevancia e uma questao de julgamento 
profissional, geralmente computada com base em percentual de urn item especifico das 
demonstra9oes contabeis que, de acordo com o julgamento do auditor independente, pode 
afetar a opiniao de urn usuario que depositara confian9a nas demonstra9oes contabeis, levando 
em considera9ao a natureza da entidade que esta apresentando as informa9oes contabeis. E 
reconhecido, por exemplo, que o lucro ap6s a dedu9ao dos impostos, originado das opera9oes 
normais da entidade em uma base recorrente, e, na maioria dos casos, a melhor forma de 
avalia9ao por parte dos usuarios das demonstra9oes contabeis. Dependendo das circunstancias 
especificas da entidade, outros itens das demonstra9oes contabeis podem ser uteis na 
determina9ao quantitativa da relevancia. Entre esses outros itens, podem ser destacados: o 
patrimonio liquido, o total de receitas operacionais, a margem bruta ou ate mesmo o total de 
ativos ou o fluxo de caixa das opera9oes. 
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11.6.1.6 - Exemplos de distor~oes de caniter qualitativo sao: 
a)inadequada descri~ao de uma pnitica contabil quando for provavel que urn usuario das 
demonstra~oes contabeis possa interpretar, incorretamente, tal pratica; 
b )ausencia de divulga~ao de urn descumprimento regulamentar ou contratual quando tal 
descumprimento possa vir a afetar, de forma relevante, a capacidade operacional da entidade 
auditada ou possa resultar em san~oes. 

11.6.1.7 - 0 auditor independente deve considerar a possibilidade de distor~oes de valores 
relativamente nao-relevantes que, ao serem acumulados, possam, no conjunto, produzir 
distor~ao relevante nas demonstra~oes contabeis. Por exemplo, urn erro na aplica~ao de urn 
procedimento de encerramento mensal pode ser urn indicativo de uma distor~ao relevante 
durante o exercicio social, caso tal erro se repita em cada urn dos meses. 

Indicios de erros repetitivos, mesmo nao-relevantes, individualmente, podem indicar 
deficiencia nos controles internos, requerendo do auditor independente o aprofundamento dos 
ex ames. 

11.6.1.8 - 0 auditor independente deve avaliar a questao da relevancia, tanto em rela~ao as 
demonstra~oes contabeis tomadas em conjunto como em rela~ao a saldos individuais de 
contas, classes de transa~oes e divulga~oes (notas explicativas). A avalia~ao da relevancia 
pode ser influenciada por requisitos regulat6rios e aspectos particulares de rubricas 
especificas das demonstra~oes. Tal avalia~ao pode resultar em diferentes niveis de relevancia. 

11.6.1.9 - A relevancia definida, quantificada e documentada nos papeis de trabalho que 
evidenciam o planejamento, deve ser considerada pelo auditor independente ao: 
a) determinar a natureza, a epoca e a extensao dos procedimentos de auditoria; e 
b) avaliar o efeito de distor~oes identificadas. 

11.6.2 - Relacionamento entre a relevancia e os riscos de auditoria 

11.6.2.1 - Ao definir seu plano de auditoria, o auditor independente deve levar em conta os 
fatores que poderiam resultar em distor~oes relevantes nas demonstra~oes contabeis sob 
exame. A avalia~ao do auditor independente, quanto a relevancia de rubricas especificas e 
classes de transa~oes ou divulga~oes necessarias, ajuda-o a decidir sobre assuntos de 
planejamento de auditoria como, por exemplo: 
a) quais os itens a examinar; 
b) onde aplicar, ou nao, amostragem e procedimentos analiticos. 

Isso permite ao auditor independente selecionar procedimentos de auditoria que, combinados, 
podem reduzir o risco de auditoria a urn nivel aceitavel. 

11.6.2.2 - Existe uma rela~ao inversa entre o risco de auditoria e o nivel estabelecido de 
relevancia; isto e, quanto menor for o risco de auditoria, maior sera o valor estabelecido como 
nivel de relevancia, e vice-versa. 0 auditor independente toma essa rela~ao inversa em conta 
ao determinar a natureza, a epoca e a extensao dos procedimentos de auditoria. Por exemplo, 
se na execu~ao de procedimentos especificos de auditoria, o auditor independente determinar 
que o nivel de risco e maior que o previsto na fase de planejamento, o nivel de relevancia, 
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preliminarmente estabelecido, deve ser reduzido. 0 auditor independente deve atenuar tal 
ocorrencia por: 
a) reduzir o nivel de risco de controle, onde praticavel, e suportar tal redu9ao por meio da 
amplia9ao dos testes de controles; ou 
b) reduzir o risco de detec9ao via modifica9ao da natureza, epoca e extensao dos testes 
substantivos planejados. 

11.6.3- Considera~io sobre relevancia em entidades multilocalizadas 

11.6.3.1 - Na auditoria de entidade com opera9oes em multiplos locais ou com varias 
unidades ou varios componentes, o auditor independente deve considerar em que extensao os 
procedimentos de auditoria devem ser aplicados, em cada urn desses locais ou componentes. 
Os fatores que o auditor deve tomar em conta, ao selecionar urn local, unidade ou componente 
especifico, incluem: 
a) a natureza e o montante dos ativos e passivos existentes e as transa9oes executadas 
pelo local, unidade ou componente, bern como os riscos identificados em rela9ao aos mesmos; 
b) o grau de centraliza9ao dos registros contabeis e do processamento de informa9ao; 
c) a efetividade dos controles intemos, particularmente com rela9ao a habilidade de 
supervisao eficiente das opera9oes do local ou componente por parte da administra9ao; 
d) a freqiiencia, a epoca e a extensao das atividades de supervisao; e 
e) a relevancia do local, unidade ou componente em re1a9ao ao con junto das 
demonstra9oes contabeis da entidade auditada. 

11.6.4 - Relevancia e risco de auditoria no processo de avalia~io da evidencia de 
auditoria 

11.6.4.1 - A avalia9ao da relevancia e dos riscos de auditoria, por parte do auditor 
independente, pode diferir entre o planejamento da auditoria e a avalia9ao dos resultados da 
aplica9ao dos procedimentos de auditoria. Isso pode ser causado por uma mudan9a nas 
condi9oes do trabalho ou por uma mudan9a no nivel de conhecimento do auditor 
independente, resultado dos procedimentos de auditoria ap1icados ate entao. 

11.6.4.2 - Por exemplo, se o planejamento da auditoria for efetuado em periodo anterior ao 
encerramento das demonstra9oes contabeis, o auditor independente pode estimar o resultado 
das opera9oes e a posi9ao financeira que existiriam no encerramento do exercicio ou do 
periodo sob exame, baseado na experiencia existente. Caso os resultados reais sejam 
substancialmente diferentes dos valores estimados, a relevancia quantificada na fase do 
planejamento, e utilizada na execu9ao da auditoria, assim como a avalia9ao dos riscos de 
auditoria, podem tambem mudar e, dessa forma, requerer julgamento do auditor independente 
com rela9ao a suficiencia dos procedimentos de auditoria ate entao aplicados. 

11.6.4.3 - As modifica9oes no nivel de relevancia determinado no planejamento, efetuadas 
em decorrencia de fatores encontrados durante a execu9ao dos trabalhos, devem ser 
adequadamente documentadas. 

11.6.4.4 - 0 auditor independente pode, no processo de planejamento da auditoria, ter 
intenciona1mente estabelecido nivel de relevancia num patamar abaixo daquele a ser utilizado 
para avaliar os resultados da auditoria. Isso pode ser feito para reduzir a probabilidade de 
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existencia de distor<;oes nao-identificadas e para prop1c1ar ao auditor independente uma 
margem de seguran<;a, ao avaliar as distor<;oes identificadas no curso da auditoria. 

11.6.5 - A valia~io do efeito de distor~oes 

11.6.5.1 - 0 auditor independente deve assegurar-se que o efeito agregado de distor<;oes 
quantitativas ou qua1itativas, identificadas no curso de sua auditoria e nao-corrigidas, nao e 
relevante em re1a<;ao as demonstra<;oes contabeis tomadas em conjunto. 

11.6.5.2 - 0 efeito agregado de distoryoes nao-corrigidas compreende, entre outros: 
a) distor<;oes especificas identificadas pe1o auditor independente, incluindo o efeito de 
distor<;oes acumu1adas, identificadas e nao-corrigidas em periodos anteriores; 

b) a me1hor estimativa de outras distoryoes que nao possam ser, especificamente, 
identificadas e quantificadas, ou seja, estimativas de erros. 

11.6.5.3 - 0 auditor independente deve considerar se o efeito agregado das distor<;oes 
identificadas (quantitativas e qualitativas) e re1evante. Em caso positivo, o auditor 
independente deve considerar se a ap1ica<;ao de procedimentos de auditoria adicionais 
reduziria os riscos a niveis aceitaveis, ou so1icitar a administra<;ao da entidade auditada que 
efetue as corre<;oes das distor<;oes identificadas. 

11.6.5.4 Caso o efeito agregado de distor<;oes por e1e identificadas se aproxime do 
nive1 de re1evancia aceitave1, previamente estabe1ecido e documentado, o auditor 
independente deve considerar a probabi1idade da existencia de distor<;oes nao-identificadas 
que, somadas as identificadas, possam agregadamente exceder o nive1 de relevancia aceitavel. 
N essas circunstancias, o auditor independente deve ava1iar a necessidade de reduzir o risco a 
urn nivel aceitave1, por meio da aplica<;ao de procedimentos adicionais de auditoria, ou exigir 
que a administra<;ao corrija as distor<;oes identificadas. 

11.6.5.5 - Se a administra<;ao da entidade auditada negar-se a ajustar as demonstra<;oes 
contabeis, e o resultado de procedimentos de auditoria adicionais, normalmente executados 
pelo auditor independente nestas circunstancias, nao lhe permitir concluir que o montante 
agregado das distor<;oes seja irrelevante, o auditor deve considerar os efeitos no seu parecer, 
conforme o que estabe1ece a NBC T 11 - Normas de Auditoria Independente das 
Demonstra<;oes Contabeis. 
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Anexo - XV - Resoluc;ao CFC 986/03 - NBC T 12 



RESOLU<;AO CFC No 986/03 

Aprova a NBC T 12- Da Auditoria Interna. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio de suas atribui9oes 
legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpreta9oes 
Tecnicas constituem corpo de doutrina contabil que estabelece regras de procedimentos 
tecnicos a serem observadas quando da realiza9ao de trabalhos; 

CONSIDERANDO que a forma adotada de fazer uso de trabalhos de institui9oes com as 
quais o Conselho Federal de Contabilidade mantem rela9oes regulares e oficiais esta de 
acordo com as diretrizes constantes dessas rela9oes; 

CONSIDERANDO que o Grupo de Trabalho das Normas Brasileiras de Contabilidade, 
instituido pelo Conselho Federal de Contabilidade, atendendo ao que esta disposto no art. 3° 
da Resoluyao CFC n° 751, de 29 de dezembro de 1993, que recebeu nova reda9ao pela 
Resolu9ao CFC n° 980, de 24 de outubro de 2003, elaborou a NBC T 12- Da Auditoria 
Intema; 

CONSIDERANDO que por se tratar de atribui9ao que, para o adequado desempenho, deve 
ser empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade, em regime de franca, real e aberta 
coopera9ao com o Banco Central do Brasil, a Comissao de Valores Mobiliarios, o Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil, o Instituto Nacional de Seguro Social, o Ministerio da 
Educa9ao e do Desporto, a Secretaria Federal de Controle, a Secretaria da Receita Federal, a 
Secretaria do Tesouro Nacional e a Superintendencia de Seguros Privados, 

RESOLVE: 

Art. 1° Aprovar a NBC T 12- Da Auditoria Intema. 

Art. 2° Esta Resolu9ao entra em vigor a partir do dia 1 o de janeiro de 2004, revogando a 
Resolu9ao CFC no 780, de 24 de maryo de 1995. 

Brasilia, 21 de novembro de 2003. 

Contador ALCEDINO GOMES BARBOSA 
Presidente 

Ata CFC n° -.-.-.-.-.-.850 
Procs. CFC nos 40/03 e 42/03 



NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC T 12- DA AUDITORIA INTERN A 

12.1 - CONCEITUA(:AO E DISPOSI(:OES GERAIS 

12.1.1 - Conceitua~ao e Objetivos da Auditoria Interna 
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12.1.1.1- Esta norma trata da atividade e dos procedimentos de Auditoria Intema 
Contabil, doravante denominada Auditoria Intema. 

12.1.1.2 - A Auditoria Intema e exercida nas pessoas juridicas de direito publico, intemo 
ou extemo, e de direito privado. 

12.1.1.3 - A Auditoria Intema compreende os exames, analises, avaliayoes, 
levantamentos e comprovayoes, metodologicamente estruturados para a avaliayao da 
integridade, adequayao, eficacia, eficiencia e economicidade dos processos, dos sistemas de 
informayoes e de controles intemos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, 
com vistas a assistir a administrayao da entidade no cumprimento de seus objetivos. 

12.1.1.4 - A atividade da Auditoria Intema esta estruturada em procedimentos, com 
enfoque tecnico, objetivo, sistematico e disciplinado, e tern por finalidade agregar valor ao 
resultado da organizayao, apresentando subsidios para o aperfeiyoamento dos processos, da 
gestao e dos controles intemos, por meio da recomenda9ao de solu9oes para as nao
conformidades apontadas nos relat6rios. 

12.1.2 - Papeis de Trabalho 

12.1.2.1- A Auditoria Intema deve ser documentada por meio de papeis de trabalho, 
elaborados em meio fisico ou eletronico, que devem ser organizados e arquivados de forma 
sistematica e racional. 

12.1.2.2- Os papeis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, informa9oes e 
provas, obtido no curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte a 
sua opiniao, criticas, sugestoes e recomenda9oes. 

12.1.2.3 - Os papeis de trabalho devem ter abrangencia e grau de detalhe suficientes para 
propiciarem a compreensao do planejamento, da natureza, da oportunidade e da extensao dos 
procedimentos de Auditoria Intema aplicados, bern como do julgamento exercido e do suporte 
das conclusoes alcan9adas. 

12.1.2.4 - Analises, demonstra9oes ou quaisquer outros documentos devem ter sua 
integridade verificada sempre que forem anexados aos papeis de trabalho. 

12.1.3 - Fraude e Erro 

12.1.3.1 - A Auditoria Intema deve assessorar a administrayao da entidade no trabalho 
de prevenyao de :fraudes e erros, obrigando-se a informa-la, sempre por escrito, de maneira 
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reservada, sobre quaisquer indicios ou confirmayoes de irregularidades detectadas no decorrer 
de seu trabalho. 

12.1.3.2 - 0 termo "fraude" aplica-se a ato intencional de omissao e/ou manipula9ao de 
transa9oes e opera9oes, adultera9ao de documentos, registros, relat6rios, informa9oes e 
demonstra9oes contabeis, tanto em termos fisicos quanto monetanos. 

12.1.3.3 - 0 termo "erro" aplica-se a ato nao-intencional de omtssao, desaten9ao, 
desconhecimento ou rna interpreta9ao de fatos na elabora9ao de registros, informa9oes e 
demonstra9oes contabeis, bern como de transa9oes e opera9oes da entidade, tanto em termos 
fisicos quanto monetarios. 

12.2- NORMAS DE EXECU<;AO DOS TRABALHOS 

12.2.1 - Planejamento da Auditoria Interna 

12.2.1.1- 0 planejamento do trabalho da Auditoria lntema compreende os exames 
preliminares das areas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a epoca do 
trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administra9ao da 
entidade. 

12.2.1.2 - 0 planejamento deve considerar os fatores relevantes na execu9ao dos 
trabalhos, especialmente os seguintes: 

a) o conhecimento detalhado da politica e dos instrumentos de gestao de riscos da 
entidade; 

b) o conhecimento detalhado das atividades operacionais e dos sistemas contabil e de 
controles intemos e seu grau de confiabilidade da entidade; 

c) a natureza, a oportunidade e a extensao dos procedimentos de auditoria intema a serem 
aplicados, alinhados com a politica de gestao de riscos da entidade; 

d) a existencia de entidades associadas, filiais e partes relacionadas que estejam no 
ambito dos trabalhos da Auditoria Intema; 

e) o uso do trabalho de especialistas; 

f) os riscos de auditoria, quer pelo volume ou pela complexidade das transa9oes e 
opera9oes; 

g) o conhecimento do resultado e das providencias tomadas em rela9ao a trabalhos 
anteriores, semelhantes ou relacionados; 

h) as orienta9oes e as expectativas extemadas pela administra9ao aos auditores intemos; 
e 
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i) o conhecimento da missao e objetivos estrategicos da entidade. 

12.2.1.3 - 0 planejamento deve ser documentado e os programas de trabalho 
formalmente preparados, detalhando-se o que for necesslirio a compreensao dos 
procedimentos que serao aplicados, em termos de natureza, oportunidade, extensao, equipe 
tecnica e uso de especialistas. 

12.2.1.4 - Os programas de trabalho devem ser estruturados de forma a servir como guia 
e meio de controle de execu9ao do trabalho, devendo ser revisados e atualizados sempre que 
as circunstancias o exigirem. 

12.2.2 - Riscos da Auditoria Interna 

12.2.2.1 - A analise dos riscos da Auditoria Intema deve ser feita na fase de planejamento 
dos trabalhos; estao relacionados a possibilidade de nao se atingir, de forma satisfat6ria, o 
objetivo dos trabalhos. Nesse sentido, devem ser considerados, principalmente, os seguintes 
aspectos: 

a) a verificayao e a comunica9ao de eventuais limita96es ao alcance dos procedimentos 
da Auditoria Intema, a serem aplicados, considerando o volume ou a complexidade das 
transa96es e das opera96es; 

b) a extensao da responsabilidade do auditor intemo no uso dos trabalhos de 
especialistas. 

12.2.3 - Procedimentos da Auditoria Interna 

12.2.3.1 - Os procedimentos da Auditoria Intema constituem exames e investiga96es, 
incluindo testes de observancia e testes substantivos, que permitem ao auditor intemo obter 
subsidios suficientes para fundamentar suas conclusoes e recomenda96es a administra9ao da 
entidade. 

12.2.3.2 - Os testes de observancia visam a obtenyaO de razoavel seguranya de que OS 
controles intemos estabelecidos pela administra9ao estao em efetivo funcionamento, inclusive 
quanto ao seu cumprimento pelos funcionlirios e administradores da entidade. Na sua 
aplicayao, devem ser considerados os seguintes procedimentos: 

a) inspeyao- verificayao de registros, documentos e ativos tangiveis; 

b) observa9ao - acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua 
execu9ao;e 

c) investiga9ao e confirma9ao - obten9ao de informa96es perante pessoas fisicas ou 
juridicas conhecedoras das transa96es e das opera96es, dentro ou fora da entidade. 

12.2.3.3 - Os testes substantivos visam a obtenyaO de evidencia quanto a suficiencia, 
exatidao e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informa9ao da entidade. 
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12.2.3.4- As informa95es que fundamentam OS resultados da Auditoria Intema sao 
denominadas de "evidencias", que devem ser suficientes, fidedignas, relevantes e uteis, de 
modo a fomecer base s61ida para as conclusoes e recomenda9oes a administra9ao da entidade. 

12.2.3.5 - 0 processo de obten9ao e avalia9ao das informa9oes compreende: 

I - a obten9ao de informa9oes sobre os assuntos relacionados aos objetivos e ao alcance 
da Auditoria Intema, devendo ser observado que: 

a) a informa9ao suficiente e aquela que e factual e convincente, de tal forma que uma 
pessoa prudente e informada possa entende-la da mesma forma que o auditor intemo; 

b) a informa9ao adequada e aquela que, sendo confiavel, propicia a melhor evidencia 
alcan9avel, por meio do uso apropriado das tecnicas de Auditoria Intema; 

c) a informa9ao relevante e a que da suporte as conclusoes e as recomenda9oes da 
Auditoria Intema; 

d) a informa9ao util e a que auxilia a entidade a atingir suas metas. 

II - a avalia9ao da efetividade das informa9oes obtidas, mediante a aplica9ao de 
procedimentos da Auditoria Intema, incluindo testes substantivos, se as circunstancias assim 
o exigirem. 

12.2.3.6 - 0 processo deve ser supervisionado para alcan9ar razoavel seguran9a de que o 
objetivo do trabalho da Auditoria Intema esta sendo atingido. 

12.2.3.7 - Devem ser adotados procedimentos adequados para assegurar que as 
contingencias ativas e passivas relevantes - decorrentes de processos judiciais e extrajudiciais, 
reivindica9oes e reclama9oes, bern como de lan9amentos de tributos e de contribui9oes em 
disputa, - foram identificadas e sao do conhecimento da administra9ao da entidade. 

12.2.3.8 - No trabalho da Auditoria Intema, quando aplicavel, deve ser examinada a 
observancia dos Principios Fundamentais de Contabilidade, das Normas Brasileiras de 
Contabilidade e da legisla9ao tributaria, trabalhista e societaria, bern como o cumprimento das 
normas reguladoras a que estiver sujeita a entidade. 

12.2.4 - Amostragem 

12.2.4.1 - Ao determinar a extensao de urn teste de auditoria ou urn metodo de sele9ao de 
itens a serem testados, podem ser empregadas tecnicas de amostragem. 

12.2.4.2 - Ao usar metodo de amostragem, estatistica ou nao, deve ser projetada e 
selecionada uma amostra que possa proporcionar evidencia de auditoria suficiente e 
apropriada. 
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12.2.5 - Processamento Eletronico de Dados- PED 

12.2.5.1 - A utiliza9ao de processamento eletronico de dados pela entidade requer que 
exista, na equipe da Auditoria Intema, profissional com conhecimento suficiente sobre a 
tecnologia da informa9ao e os sistemas de informa9ao utilizados. 

12.2.5.2 - 0 uso de tecnicas de Auditoria Intema, que demandem o emprego de 
recursos tecnol6gicos de processamento de informa96es, requer que exista na equipe da 
Auditoria Intema profissional com conhecimento suficiente de forma a implementar os 
pr6prios procedimentos ou, se for o caso, orientar, supervisionar e revisar os trabalhos de 
especialistas. 

12.3- NORMAS RELATIVAS AO RELATORIO DA AUDITORIA INTERNA 

12.3.1 - 0 relat6rio e o documento pelo qual a Auditoria Intema apresenta o resultado dos 
seus trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar, 
claramente, suas conclusoes, recomenda9oes e providencias a serem tomadas pela 
administra9ao da entidade. 

12.3.2 - 0 relatorio da Auditoria Interna deve abordar, no minimo, os seguintes 
aspectos: 

a) o objetivo e a extensao dos trabalhos; 

b) a metodologia adotada; 

c) os principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensao; 

d) eventuais limita96es ao alcance dos procedimentos de auditoria; 

e) a descri9ao dos fatos constatados e as evidencias encontradas; 

f) os riscos associados aos fatos constatados; e 

g) as conclusoes e as recomenda96es resultantes dos fatos constatados. 

12.3.3 0 relat6rio da Auditoria Intema deve ser apresentado a quem tenha solicitado o 
trabalho ou a quem este autorizar, devendo ser preservada a confidencialidade do seu 
conteudo. 

12.3 .4 - A Auditoria Intema deve avaliar a necessidade de emissao de relat6rio parcial, 
na hip6tese de constatar impropriedades/irregularidades/ ilegalidades que necessitem 
providencias imediatas da administrayao da entidade, e que nao possam aguardar o final dos 
exames, considerando o disposto no item 12.1.3.1. 
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Anexo - XVI - Modelo de Analise de Viabilidade 
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Anexo- XVII- Modelo Cronograma lmplantac;ao da Auditoria 
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Anexo- XVIII- Modelo de Papeis e Responsabilidades- Auditoria lnterna 



Auditor Jr 

Desenvolver man e auditoria interna que contenha as nomras tecnicas, e outros 
3 administrativos relacionados a atividade de auditoria· 

Emitir relat6rios de auditoria sobre os exames praticados, recomendando melhorias dos 
4 controles internes ardar os interesses da adminic-l~r~, .. ;::;,.. 

Emitir relat6rios de auditoria sobre os exames praticados, 
controles internes ar os interesses da admini ... +r,.,,..,,,.. 

entos, registros e relat6rios para pecisao 
rao determinad . 

Efetuar discussoes preliminares de deficiencia aparente como pessoal responsavel, 
de fatos e ou razoes das o contatadas · 


