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RESUMO 

GISLON, C. F. e PIMENTEL, Z. H. N. FRAUDES NOS RECEBiVEIS DAS 
EMPRESAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE NO BRASIL: UM ESTUDO 
TEORICO DOS PROCEDIMENTOS UTILIZANDO A AUDITORIA CONTABIL 
COMO FERRAMENTA. As empresas estao cada vez mais buscando otimizar seus 
recursos em busca de excelencia organizacional. Porem, ao Iongo de sua vida 
corporativa, esbarrarao, de uma forma ou outra, em urn percalgo: as Fraudes. 0 
principal objetivo deste trabalho e efetuar urn estudo te6rico dos procedimentos 
utilizando a auditoria contabil como ferramenta na prevengao de fraudes. Delimitou
se o estudo aos recebfveis, pais esta operagao e uma das mais vulneraveis no 
ambiente empresarial. As empresas de pequeno e media porte possuem grande 
deficiencia para se prevenir e/ou amenizar o risco de fraudes, vista que boa parte 
delas nao possui urn sistema de informag6es integrado, quanta mais, urn sistema de 
prevengao de fraudes e acabam absorvendo em seu resultado prejufzos oriundos 
deste problema. As fraudes, conivencia e erros ocorridos nos recebfveis das 
empresas de pequeno e media porte sao, muitas vezes, justificados pela 
organizagao como sendo de responsabilidade do empregado da area, recaindo 
sabre este todo o problema. Porem, pode ser tambem, de responsabilidade do 
processo, ou seja, dos controles falhos na estrutura organizacional. A fraude, como 
qualquer outro risco do neg6clo, pode ser eficazmente gerenclada, atraves de 
estrategias apropriadas para sua detecgao e controle. 0 aprofundamento das 
quest6es foi de suma importancia para sistematizar procedimentos e buscar a 
otimizagao dos recursos nas empresas de pequeno e media porte, agugar o 
interesse dos estudantes de contabilidade para a pesquisa cientffica, alem de 
agregar informag6es ao meio academico, pais sao poucos os livros que tratam 
diretamente deste assunto, ou ainda, que o tratam superficialmente, vista que o 
assunto fraude e tratado com muito receio. 0 resultado do trabalho demonstrau a 
importancia dos cantroles internos na prevengao de fraudes e a indicagao de como 
escolher controles adequados ao tipo de fraude que se queira prevenir, de forma 
eficaz e eficiente, para se obter qualidade nas informag6es, com facilidade no 
entendimento, utilizando-se dos conceitos de Auditoria. 

Palavras-chave: Fraudes, auditoria, controle interne, recebfveis. 
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1. INTRODUCAO 

0 atual ambients economico e social vern se caracterizando pela sua 

dinamica e complexidade, e com isso as empresas estao cada vez mais buscando 

otimizar seus recursos em busca de excelencia organizacional. Porem, essas 

empresas, ao Iongo de sua vida social, vern esbarrando em urn percalc;o: as 

Fraudes. 

As empresas de pequeno e medio porte possuem grande deficiencia para se 

prevenir e/ou amenizar o risco de fraudes, pois boa parte delas nao possui urn 

sistema de informac;oes integrado, quanto mais, urn sistema de prevenc;ao de 

fraudes e acabam absorvendo em seu resultado prejufzos oriundos deste problema. 

Sao inumeras as possibilidades de ocorrencia de fraude nas empresas, mas 

este estudo especffico e aprofundado delimitar-se-a as contas a receber, tambem 

denominado recebfveis, visto que esta operac;ao e uma das mais vulneraveis no 

ambients empresarial. 

Como a fraude pode ocorrer em varios estagios do ciclo do contas a receber, 

ou seja, desde a emissao do pedido, entrega da mercadoria, ate o efetivo 

recebimento da venda na conta da empresa, e muitas informac;oes para a tomada de 

decisao partem da mensurac;ao dessa segmentac;ao do ciclo, os tomadores de 

decisao estrategica podem basear-se em dados incorretos, podendo levar a 

empresa a insolvencia. Dessa forma, a questao que provoca este trabalho de 

pesquisa e a seguinte: 

Como empresas de pequeno e medio porte podem se prevenir de fraudes? 
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As fraudes, conivencia e erros ocorridos nos recebfveis das empresas de 

pequeno e media porte sao, muitas vezes, justificados pela organizagao como sendo 

de responsabilidade do empregado da area, recaindo sabre este todo o problema. 

Porem, pode ser tambem, de responsabilidade do processo, ou seja, dos controles 

falhos na estrutura organizacional. 

Para esses controles falhos, a Auditoria possui foco de estudo com o nome de 

Controles Internes, os quais poderao ser utilizados na prevengao de fraudes. 

Conforme ATTIE (1998, p.42) controle interne e fraude estao intimamente ligados, 

pais "bans controles internes previnem contra a fraude e minimizam os riscos de 

erros e irregularidades, porem par si s6 nao bastam para evita-los". 

Por meio de pesquisas relacionadas, verifica-se que e significativa a 

quanti dade de fraudes que ocorrem em empresas de pequeno e media porte ( e ate 

mesmo em multinacionais) no contas a receber, levando a empresa a deterioragao 

do patrim6nio econ6mico e social, vista que ate os profissionais de credito, 

cobranga, contas a receber e sua gerencia ficam expostos a situagoes de risco. 

lnfelizmente, sao poucos os academicos de contabilidade que se interessam 

par esse assunto, pais e este profissional que possui as ferramentas para analise, 

controle e gerenciamento do problema. 

Uma prova disso, e que quando ocorre uma fraude, a empresa tende a 

recorrer as Auditorias Externas, porem de forma punitiva. E qual e o primeiro Iugar 

que os auditores vao efetuar pesquisa? Pais e, justamente na contabilidade. Entao, 

porque os contadores, que possuem os dados, nao fornecem informagaes inerentes 

a Auditoria de forma preventiva? Qual e o risco que as empresas brasileiras vern 

incorrendo mensalmente equal o impacto de fraudes em seu orgamento? 
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Dessa forma e de suma importancia desenvolver este trabalho para a 

otimizac;ao dos recursos nas empresas de pequeno e media porte, aguc;ar o 

interesse dos estudantes de contabilidade para a pesquisa cientffica, alem de 

agregar informac;oes ao meio academico, pais sao poucos os livros que tratam 

diretamente deste assunto, ou ainda, que o tratam superficialmente, vista que o 

assunto fraude e tratado com muito receio. 

Assim, a proposta e aprofundar-se o tema com este trabalho intitulado 

"Fraudes nos recebiveis das empresas de pequeno e medio porte no Brasil: 

urn estudo te6rico dos procedimentos utilizando a auditoria contabil como 

ferramenta". 

Os objetivos especificos desta monografia sao: fundamentar teoricamente os 

tipos de fraudes no contas a receber detectados nas empresas; estudar sob o ponte 

de vista dos Controles Internes, as principais falhas que podem ocorrer nas 

empresas; pesquisar sob o ponte de vista te6rico, os principais pontes de controle 

para evitar fraudes nas organizac;oes; e, proper orientac;oes para implementar 

controles internes e programa de auditoria para prevenir fraudes. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Pretende-se indicar como escolher controles adequados ao tipo de fraude que 

se queira prevenir, a fim de se obter qualidade nas informa<;oes, com facilidade no 

entendimento, utilizando-se dos conceitos de Auditoria. 

Para tanto, ap6s a leitura de livros como Controladoria - Seu papel na 

Administra<;ao de Empresas de Clara Pellegrinello Mosimann e Silvio Fisch e 

Auditoria - Conceito e Aplica<;oes de William Attie, viu-se a necessidade da pesquisa 

bibliografica e levantamento de informa<;oes para que a pesquisa alcance seu 

prop6sito de simplificar o controle dos recebfveis, para contadores e nao contadores. 

Para desenvolvimento da presente monografia "Fraudes nos recebfveis das 

empresas de pequeno e media porte no Brasil: um estudo de procedimentos 

utilizando a Auditoria como ferramenta", sera efetuada uma pesquisa com uma 

abordagem bibliografica devido a necessidade de referencial te6rico apurado. 

Em virtude da pesquisa nao ter o objetivo de buscar novas formulas, sera 

utilizada a pesquisa basica pura ou fundamental, pois apesar do interesse do estudo 

de resolver um problema real, o mesmo nao sera aplicado na pratica. Entretanto, 

havera uma intera<;ao interdisciplinar devido o assunto envolver varias areas do 

conhecimento cientffico, por isso, os instrumentais de pesquisa a serem utilizados 

serao livros tecnicos relacionados a contabilidade em geral, Auditoria, Controladoria, 

Controle lnternos, Administra<;ao de Empresas, artigos de revista tecnica, jornais e 

internet, alem de entrevistas com profissionais da area (se for necessaria), a fim de 

identificar suas maiores aspira<;oes e dificuldades com o tema em questao. 
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A pesquisa bibliografica conceituara e abordara pontos relevantes referentes 

aos temas de Auditoria, Origem e Propriedade do termo Auditoria, Origem da 

Auditoria Externa, Origem da Auditoria Interne, Conexao da Auditoria Interne com a 

Externa, Programa de Auditoria, Planejamento Controle lnterno, Tipos de Controle 

lnterno, Controle lnterno versus Risco de Fraude, Analise e Avaliagao do Controle 

lnterno, Fraudes, Agentes Fraudadores, Visao da Motivagao dos Agentes 

Fraudadores, Perfis dos Fraudadores, Fraudes nas Empresas, Estudos Estatfsticos 

sabre Fraudes nas Empresas, Cicio da Receita nas Empresas, Caracterizagao dos 

Recebfveis, Contas a Receber, Cicio da Conta Clientes, Operagoes com Duplicates, 

Formas de Recebimento, Formas de Baixa dos Tftulos a Receber, Cheques em 

Cobranga, Juras a Receber e Fraude nos Recebfveis, a tim de clarificar o objeto de 

estudo. 

Pode-se verificar que a Fraude no Contas a Receber e urn tema complexo, 

que tern despertado urn grande interesse por parte dos mais diversos segmentos da 

sociedade, incluindo o meio empresarial e principalmente empresas de consultoria. 

Porem, ainda sao poucos os estudos sabre a prevengao das fraudes no Brasil, 

principalmente com enfoque academico. Face a abrangencia e importancia do 

estudo sabre a relagao Auditoria e Fraude, faz-se necessaria a utilizagao de 

pesquisa quantitativo-descritiva somada a explorat6ria, vista que ao leitor se dara 

conhecimento sabre estatfsticas que irao evidenciar a importancia de se prevenir das 

fraudes, obtidas atraves de reportagens publicadas e estudos de empresas de 

consultoria. 
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3. REVIS.AO DE LITERA TURA 

A fraude interna tornou-se comum nas empresas, pois quem ja nao ouviu falar 

da exist€mcia de fornecedores fantasmas, clientes fantasmas, acordos "por fora" com 

compradores, vendedores e clientes. 

As empresas, na ultima decada, ja perderam milhoes de d61ares devido as 

fraudes. Alem disso, a fraude reduz o lucro, afeta os bons clientes e atrapalha a 

efici€mcia operacional. Os custos reais da fraude podem ser muito superiores em 

relac;ao a receita perdida; como por exemplo, desvio de recursos, investimentos 

desnecessarios em informatica e perda de clientes. 

0 impacto real, infelizmente, nao e calculado pelas empresas fraudadas, pois 

a maioria delas nao divulga os reais numeros das fraudes em sua organiza<;ao. Os 

motivos variam desde a imagem da mesma junto a sociedade, ate aceitar que a 

organizac;ao nao esta totalmente controlada, podendo gerar obscuridade nas 

informac;oes financeiras disponibilizadas pela companhia. 

A maioria das empresas, ao Iongo das suas vidas corporativas, enfrentara a 

fraude, de uma forma ou de outra. Se as empresas sobreviverao as experiencias ou 

emergirao mais fortes dependera, em ultima analise, das atitudes e dos processos 

internos em vigor para responder, controlar e prevenir a fraude. Da mesma forma 

que baixos Indices de criminalidade nao significam a aparente ausencia de crimes, a 

ausencia de fraudes em uma organizac;ao nao significa sua inexistencia. A fraude, 

como qualquer outro risco do neg6cio, pode ser eficazmente gerenciada, atraves de 

estrategias apropriadas para sua detecc;ao e controle. 

Diversas irregularidades nos setores financeiro, administrativo e de compras 

das organizac;oes passam, na maioria das vezes, despercebidas pelos pr6prios 
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empresarios. Preocupados com a evasao de divisas, eles armam-se contra o 

problema e mostram-se, cada vez mais, interessados em aprender novas tecnicas e 

procedimentos basicos para evitar situac;oes de fraudes, subornos e desfalques. 

Alem da adoc;ao de rfgidos controles internes, o papel da auditoria vern ganhando 

crescente importancia e contribui para a eficacia dos resultados finais em qualquer 

companhia. 

Para compreender melhor esse papel, inicia-se a presente revisao de 

literatura buscando-se compreender o significado da Auditoria, sua origem eo inter-

relacionamento com os Controles Internes de uma empresa. 

3.1. AUDITORIA 

Desde que o homem come<;ou a pOr em pratica sua missao de desbravar fronteiras atraves 
da l"labilidade e eriatividade, e que, por conseqiiencia, revolucionou o mundo dos neg6cios, 
transformando ideias em processos, processos em produtos, produtos em marcas, marcas 
em entidades, utilizando recursos financeiros de investidores para serem aplicados em 
empreendimentos, naturalmente criou-se a necessidade de avalia<;ao e investiga<;ao dos 
resultados das atividades que envolviam tais recursos aplicados, e esta investiga<;ao somente 
produziria efeitos se fosse efetuada por parte de alguem que tivesse competencia, 
conhecimento e confiabilidade para atestar os resultados (HOOGe CARLIN, 2004, p. 47). 

Segundo BOYTON (2002, p. 34}, "sempre que o avanc;o da civilizac;ao tinha 

implicado que a propriedade de um homem fosse confiada, em maior ou menor 

extensao, e a outra, e a desejabilidade da necessidade de verificac;Bo da fidelidade 

do ultimo, tornou-se clara". 
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3.1.1. Origem e Propriedade do Termo Auditoria 

A origem do termo auditor em portugues, muito embora perfeitamente 

representado pela origem latina (aquele que ouve, o ouvinte), na realidade provem 

da palavra inglesa to audit ( examinar, ajustar, corrigir, certificar). Segundo se tern 

notfcias, a atividade de auditoria e originaria da lnglaterra que, como dominadora 

dos mares e do comercio em epocas passadas, teria iniciado a disseminagao de 

investimentos em diversos locais e pafses e, por consequencia, o exame dos 

investimentos mantidos naqueles locais. 

0 dicionario Houaiss registra: 

AUDITOR, s.m., que ou aquele que ouve, ouvinte. Tecnico ou pessoa com conhecimento 
suficiente para emitir parecer sobre assunto de sua especialidade Rubrica: contabilidade. 
Regionalismo: Brasil. perito de contabilidade a quem se da a incumbencia de examinar 
minuciosamente e dar parecer sobre as operac;oes contabeis de uma empresa ou instituic;ao, 
atestando a corregao ou incorregao das mesmas e a veracidade do balango geral Rubrica: 
termo jurfdico. Magistrado, juiz togado com jurisdigao privativa ou cumulativa na Justiga 
Militar. 

No dicionario Michaelis encontramos registro nos seguintes termos: 

0 que ouve; ouvinte. Funcionario encarregado de informar urn tribunal ou repartiyao sabre a 
aplicagao das leis a casos ocorrentes; ouvidor. Juiz togado, adjunto a tribunais de justic;a 
militar. Assessor do nuncio. Cont Perito-contador encarregado de examinar livros contabeis. 
A. da armada ou da marinha: juiz de direito agregado aos tribunais marftimos. A. da legacia 
ou da nunciatura: assessor do nuncio que conhece das causas eclesiasticas que vern por 
apelac;ao dos ordinarios e metropolitanos ao tribunal da nunciatura. A. da rota: urn dos doze 
prelados que, no tribunal romano chamado Rota, tern jurisdigao para conhecer em apelac;ao 
das causas eclesiasticas de todo o mundo cat61ico. A. de guerra: juiz de direito agregado a 
urn tribunal militar. 

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". 0 mesmo autor 

complementa: 

0 exame da auditoria engloba a verificac;ao documental, os livros e registros com 
caracterfsticas controladoras, a obtenctao de evidencias de informactoes de carater interno ou 
externo que se relacionam com o controls do patrimonio e a exaf1dao dos registros e as 
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e do T erma Auditoria 
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demonstrac;oes deles decorrentes. A enfase que se da a cada situa<;ao depende de uma serie 
de decorrencias dos diferentes segmentos que compoem a organizac;ao. (ATTIE, 1998, p.25). 

Ja FRANCO, define a auditoria como: 

A tecnica contabil que - atraves de procedimentos especificos que lhe sao peculiares, 
aplicados no exame de registros e documentos, inspec;oes, e na obtenc;ao de informac;oes e 
confirmac;oes, relacionados com o controle do patrimOnio de uma entidade - objetiva obter 
elementos de convicc;ao que permitam julgar se os registros contabeis foram efetuados de 
acordo com princfpios fundamentais e normas de Contabilidade e se as demonstra~oes 
contabeis deles decorrentes refletem adequadamente a situac;ao econOmica-financeira do 
patrimOnio, os resultados do perfodo administrativo examinado e as demais situa~es nelas 
demonstradas. (FRANCO, 2000, p. 26). 

Os profissionais da Contabilidade e da Auditoria usam os termos auditor e 

auditoria como se fossem exclusives de seu ramo, porem a mesma nomenclatura 

existe em outras diferentes atividades, porem exercidas com objetivos similares. 

Segundo FRANCO (2000, p. 28) "o mais correto e explfcito seria, portanto, o uso das 

expressoes auditor contabil e auditoria contabil, justificaveis entre as demais 

designac;oes especfficas citadas nos referidos dicionarios". 

De acordo com CREPALDI, (2000, p.27), pode-se definir "auditoria contabil 

como o levantamento, estudo e avaliac;ao sistematica das transac;oes, 

procedimentos, operac;oes, retinas e das demonstrac;oes financeiras de uma 

entidade". 

Verifica-se que a auditoria e uma atividade relativamente nova no Brasil, 

ainda no estagio embrionario em termos de tecnicas, haja vista que as legislac;oes 

especfficas brasileiras vern abordando superficialmente o assunto, sem definir de 

forma clara e precisa os procedimentos que os profissionais da area deveriam adotar 

por ocasiao das auditorias das demonstrac;oes financeiras, utilizando-se 

basicamente de regras internacionais para normatizar a func;ao e objetivos da 

Auditoria Externa e lnterna. 
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3.1.2. Origem da Auditoria Externa 

A auditoria externa ou auditoria independente surgiu como parte da evolugao 

do sistema capitalista. No infcio, as empresas eram fechadas e pertenciam a grupos 

familiares. Com a expansao do mercado eo acirramento da concorrencia, houve a 

necessidade de a empresa ampliar suas instalagoes fabris e administrativas, investir 

no desenvolvimento tecnol6gico e aprimorar os controles e procedimentos internos 

em geral, principalmente visando a redugao de custos e, portanto, tornando mais 

competitivos seus produtos no mercado. 

Entretanto, para processar todas essas mudangas seria necessaria captar 

recursos junto a terceiros, principalmente mediante emprestimos bancarios a Iongo 

prazo e abrindo o capital social para novos acionistas. 

Os futuros investidores, por sua vez, precisavam conhecer a posigao 

patrimonial e financeira, a capacidade de gerar Iueras e como estava sendo efetuada 

a administragao financeira dos recursos da empresa para que pudessem avaliar a 

seguranya, a liquidez e a rentabilidade de seu futuro investimento. 

Como consequencia, as demonstragoes contabeis passaram a ter importancia 

muito grande para os futuros investidores. Como medida de seguranga contra a 

possibilidade de manipulagao de informagoes, os futuros investidores passaram a 

exigir que essas demonstragoes fossem examinadas por urn profissional 

independente da empresa e de reconhecida capacidade tecnica. Esse profissional 

que examina as demonstragoes contabeis da empresa e emite sua opiniao sobre 

estas, e o auditor externo ou auditor independente. 
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Segundo HOOG e CARLIN (2004, p. 48), "no Brasil, os registros oficiais tern 

por data o anode 1972, quando o Banco Central do Brasil criou normas oficiais de 

auditoria para o segmento do mercado financeiro, e a obrigatoriedade da aplica<;ao 

da auditoria tambem teve infcio na Bolsa de Valores, atraves da Lei 6.385/76}, logo 

ap6s a regulamenta<;ao da Lei das Sociedades An6nimas (Lei 6.404/76)". 

3.1.3. Origem da Auditoria interna 

A administra<;ao da empresa, com a expansao dos neg6cios, sentiu a 

necessidade de dar maier enfase as normas ou aos procedimentos internes, devido 

ao fate de que o administrador, ou em alguns cases o proprietario da empresa, nao 

poderia supervisionar pessoalmente todas as suas atividades. Entretanto, de nada 

valia a implanta<;ao desses procedimentos internes sem que houvesse urn 

acompanhamento, no sentido de verificar se estes estavam sendo seguidos pelos 

empregados da empresa. 

Adicionalmente, o auditor externo ou independents, alem de sua opiniao ou 

parecer sobre as demonstra<;oes contabeis, passou a emitir urn relat6rio-comentario, 

no qual apresentava sugestoes para solucionar os problemas da empresa, que 

chegaram a seu conhecimento no curse formal de seu trabalho de auditoria. 

Entretanto, o auditor externo passava urn perfodo de tempo muito curto na empresa 

e seu trabalho estava totalmente direcionado pra o exame das demonstra<;oes 

contabeis. Para atender a Administra<;ao da empresa, seria necessaria uma auditoria 

mais peri6dica, com maier grau de profundidade e visando tambem as outras areas 
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nao relacionadas com contabilidade (sistema de controle de qualidade, 

administragao de pessoal etc.). 

Portanto, surgiu o auditor intemo como uma ramificac;ao da profissao de 

auditor extemo e, consequentemente, do contador. 

FRANCO (2000, p. 218) define auditoria interna como "aquela exercida por 

funcionario da propria empresa, em carater permanents". 

Aquela em que o servic;:o e praticado por contadores empregados das sociedades, 
associac;:oes e fundac;:oes, que os contratam para tal. A aplicac;:ao dos trabalhos tern 
fundamento na validac;:ao e avaliac;:ao dos controles internos e demais procedimentos, pois, 
devido a falta de independencia, uma vez que o profissional e empregado, esta impedido o 
mesmo de dar uma opiniao para interessados ou usuarios externos, sobre a adequac;:ao das 
demonstrac;:oes contabeis encerradas. (HOOG e CARLIN, 2004, p. 55). 

3.1.4. Conexao da Auditoria lntema com a Extema 

A auditoria intema e a auditoria extema, embora operando em diferentes 

graus de profundidade/extensao, tern interesses comuns, e daf a conexao existents 

no trabalho de ambas. 

Notadamente no campo contabil, segundo MAGALHAES (2001, p.27), "os 

exames sao efetuados, geralmente, pelos mesmos metodos, diferenciando-se 

apenas quanta a extensao e profundidade. A auditoria externa, em virtude de sua 

func;ao garantidora no exame de fidedignidade das demonstrac;oes financeiras, pode 

utilizar-se de parte dos servic;os da auditoria interna, sem deixar de cumprir seu 

objetivo". 

As normas de auditoria geralmente aceitas, referentes ao trabalho de campo, 

estabelecem que o auditor deve avaliar o sistema de controle interno da empresa 
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auditada, a fim de determinar a natureza, epoca e extensao dos procedimentos de 

auditoria. 

Verifica-se que avaliac;ao de controle interno e, pois, o processo auxiliar de 

auditoria atraves do que se mede a capacidade dos meios utilizados por uma 

empresa ou instituic;Bo para proteger seu patrimonio e objetivos deste. 

3.1.5. Objetos da Auditoria 

A auditoria tern como objeto de estudo todos os elementos que compoem o 

patrimonio da empresa. Conforme MAGALHAES (2001, p.21) "estes podem ser o 

planejamento estrategico da empresa, o controle interno, o sistema de informac;ao 

contabil, entre outros". 

Esses elementos podem ser caracterizados atraves de pec;as contabeis, 

como as demonstrac;oes do resultado do exercfcio, controles internos efetuados pela 

empresa, ou ainda informac;oes extrafdas externamente a empresa, como por 

exemplo analise setoriais. Para desenvolver este trabalho, porem, ha a necessidade 

de uma metodologia, que sera tratada no proximo item. 
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3.2. METODOLOGIA PARA 0 PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE AUDITORIA 

A auditoria contabil no Brasil e regulamentada por 6rgaos de classe e 

normatizadores como o CFC - Conselho Federal de Contabilidade, lbracon -

Institute Brasileiro de Contadores, CVM- Comissao de Valores lmobiliarios, AIC

Associac;ao lnteramericana de Contabilidade e ABNT - Associagao Brasileira de 

Normas Tecnicas que instituem procedimentos, orientac;Qes e normas para o 

exercfcio da Auditoria. Dentro dessas diretrizes e regulamentada a Auditoria Externa 

e lnterna, ao qual se tem as varias fases para a efetivac;ao da mesma, a serem 

tratadas na sequencia. 

3.2. 1. Planejamento de Auditoria 

Conforme BOYNTON (2002, p. 248) "o planejamento de auditoria, nao e 

muito diferente do planejamento pessoal ou financeiro, onde determinamos as 

diretrizes para se alcanc;ar os objetivos, pois envolve o desenvolvimento de uma 

estrategia global para a condugao da auditoria, devido a sua extensao e 

complexidade". 0 planejamento deve conter um cronograma onde esteja previsto um 

perfodo para conhecimento da empresa, do neg6cio, dos controles internes e uma 

visao geral do ciclo dos neg6cios, alem de identificar preliminarmente os pontos de 

risco e problemas. 
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ATTIE (1998, p. 44) afirma que "o planejamento eo alicerce sabre o qual todo 

o trabalho deve ser fundamentado" e dentre os principais pontes a serem abordados 

no planejamento o mesmo ainda cita "o que deve ser feito, como, onde, quando e 

por quem". Dessa forma pode-se utilizar o cronograma como ferramenta para o 

planejamento e o mesmo deve abordar a natureza, a extensao e epoca de 

realizac;ao dos trabalhos a serem realizados e deve preparar urn programa de 

auditoria. 

Com o quadro 01, a seguir, mostra-se urn exemplo de cronograma de 

planejamento de horas. 



16 

Quadro 1 - Cronograma de planejamento de horas 

0 
PRELIMINAR FINAL ...J 

<( 
t<( 0:: 0:: 0::: 0 w w 

~<;5 0 0 w 
0:: z 1-

..J 0:: z 1-
..J (.!) z z <c- Q cW w <( Q <W w <( ...J c ..J z Cl'l !::: 1- z Cl'l != 1- <( <( 0 0 1-w cW 

~ en 1-
<W en 1- 0 0:: (/) (/) en :E en w <( w <( 1-

AREAS A SEREM AUDITADAS en (/) 

Planejamento Xxlxxlx 15 - - 15 - - - - 15 
Demonstrac;oes Contabeis e Relat6rios xxlxxlx 10 - - 10 20 - - 20 30 
Ajustes e Reclassificac;oes xxlxxlx - - - - 5 - - 5 5 
Supervisao xxlxxlx 5 - - 5 5 - - 5 10 
Eventos Subsequentes xxlxxlx - - - - - 5 - 5 5 
Advogados xxlxxlx - - - - - 5 - 5 5 
Carta de Gerencia xxlxxlx - - - - - 5 - 5 5 
At as xxlxxlx - 5 - 5 - 5 - 5 10 
Controle lnterno xxlxxlx 10 20 - 30 - - - - 30 
Teste de Transac;Oes xxlxxlx - - 20 20 - - 10 10 30 
Controle de Horas xxlxxlx - 3 - 3 - 2 - 2 5 
Caixa e Bancos xxlxxlx - 5 - 5 - - 10 10 15 
Contas a Receber xxlxxlx - 10 - 10 - 5 - 5 15 
Estoques xxl~x - 17 - 17 - 8 - 8 25 
Despesas Antecipadas xxlxxlx - - - - 5 - - 5 5 
I nvestimentos xxlxxlx - - 10 10 - - 5 5 15 
lmobilizado xxlxxlx 5 - 15 15 - - 5 5 20 
Diferido xxlxxlx - - - - - 5 - 5 5 
Fornecedores e Outras Obrigac;oes xxlxxlx - - - - - 10 5 15 15 
Emprestimos xxfxxlx - - 10 10 - - 5 5 15 
Resultados de Exercfcios Futuros xxlxxlx - - 5 5 - - 5 5 10 
Patrimonio Uquido xxlxxlx - - 5 5 - - 5 5 10 
Revisao Analitica xxlxxlx 15 - 15 15 5 - - 5 20 

Total Geral 60 60 60 180 40 50 50 140 320 

Fonte: adaptado de ATTIE (1998, p. 45), pelas autoras. 

3.2.2. Programa de Auditoria 

"0 programa de Auditoria registra os procedimentos que o Auditor acredita 

serem necessaries para o desenvolvimento dos objetivos da Auditoria", afirma 
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BOYNTON (2002, p.248), ou seja, da diretrizes sobre a estrategia de auditoria a ser 

seguida, conforme as tecnicas e procedimentos de Auditoria disponlveis. 0 quadro 

abaixo demonstra uma visao geral dos tipos de testes que constam em programas 

de Auditoria, ao qual fornecerao documentac;ao e evidenciac;ao para a Auditoria. 

Quadro 2 - Tipos de testes de Programas de Auditoria 

Descendents: Avaliar evidencia sobre demonstrac;oes contabeis esperadas, a 
luz de conhecimento da entidade e de seu neg6cio e industria. 

Procedimentos de Revisao Analitica 

Procedimentos lniciais 

Testes de Estimativas Contabeis 

Testes de Apresentac;ao e Divulgac;ao 

Testes de Control as 

Testes de Transac;oes 

Testes de Saldos 

i i i 
Ascendentes: Avaliar evidencias que fundamentam transac;oes e sua 

acumulac;ao nas demonstrac;oes contabeis. 

Fonte: BOYNTON (2002, p.217) 
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3.2.3. Papeis de Trabalho 

Segundo a Resoluc;:ao n° 820 do CFC - Conselho Federal de Contabilidade, 

na sua NBC (Norma Brasileira de Contabilidade) T11, "os papeis de trabalho sao o 

conjunto de documentos e apontamentos com informac;:oes e provas coligidas pelo 

auditor, preparados de forma manual, por meio eletronico ou por outros meios, que 

constituem a evidencia do trabalho executado e o fundamento de usa opiniao, sendo 

de propriedade exclusiva do auditor, responsavel pela sua guarda e sigilo". Tern 

como objetivo atender as normas de auditoria; acumular as provas necessarias para 

suportar o parecer do auditor; auxiliar o auditor durante a execuc;ao do seu trabalho; 

facilitar a revisao por parte do auditor responsavel pelos trabalhos; servir como base 

para avaliac;:Bo dos auditores; ajudar no trabalho da proxima auditoria; representar 

na Justic;:a as evidencias do trabalho executado. 

BOYTON (2002, p. 220) ressalta que a documentac;:ao de evidencia da 

Auditoria e fornecida pelos papeis de trabalho, ou seja, sao os registros mantidos 

pelo auditor sabre os procedimentos aplicados, os testes realizados, as informac;oes 

obtidas e as conclusoes obtidas durante a auditoria. 

ATTIE (1998, p. 160) considera "as classificac;:oes de Papeis de Trabalho 

como Papeis Permanentes, utilizados em mais de urn exercfcio social e Papeis 

Correntes, utilizados em apenas urn exerclcio social". 

Exemplos de Papeis de Trabalho Permanentes sao o estatuto ou Contrato 

Social, c6pias de contratos bancarios de financiamentos a Iongo prazo; Plano de 

Contas; Manuais de Procedimentos Internes; Legislac;:Bo especffica aplicavel a 

empresa auditada. 
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Exemplos de Papeis de Trabalho Correntes sao os Questionario de Controles 

tnternos; Programas de Auditoria; anotagoes referentes as divergencias apuradas; 

listagem de Estoques, Contas a Receber, Contas a Pagar; todos os papeis utilizados 

para evidenciar os exames realizados da area auditada. 

Contudo ha a necessidade de se utilizar de tecnicas de codificagao e 

padronizagao afim de que os Papeis de Trabalho (PT) cumpram os seus objetivos 

como par exemplo na parte superior devem ser colocados o nome da empresa, a 

area auditada, e a data base; nao deve ser utilizado o verso da folha do PT; os 

numeros e as informagoes auditadas devem ser colocados na parte superior do PT, 

e as explicagoes sabre o trabalho na parte inferior; os tfquetes ou sfmbolos sao 

apostos ao lado do numero indicado e explicados na parte inferior do PT, 

evidenciando os exames realizados; os Papeis de Trabalho devem ser preparados 

de modo a permitir que uma pessoa que nao participou do servigo de auditoria 

possa compreende-lo de imediato. 

Conforme Magalhaes ( 2000, p. 75) "as PTs devem ser codificados de forma a 

possibilitar que as informagoes sejam facilmente encontradas. A codificagao pode 

ser feita par sistema numerico ou alfabetico, ou a combinagao dos dais." 

Sao exemplos de codificag6es: 

BP = Balango Patrimonial 

AC = Ativo Circulante 

AC1 = Disponibilidades; 

AC2 = Contas a Receber; 

RLP = Realizavel a Longo Prazo; 

AP = Ativo Permanents; 



IN = lnvestimentos; 

AI = lmobilizado; 

AD = Diferido; 

PC = Passivo Circulante; 

PC1 = Contas a Pagar; 

PC2 =Impastos a Pagar; 

ELP = Exigfvel a Longo Prazo; 

REF = Resultado de Exercfcios Futuros; 

PL = Patrimonio Uquido; 

ORE = Demonstragao do Resultado do Exercfcio; 

RV = Receita com Vendas; 

DC = Despesas Comerciais. 
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Em conformidade com a lnstrugao n° 138 da CVM, os PTs devem ser 

conservados em boa guarda pelo prazo de cinco anos, contado a partir da data de 

publicagao da ata que aprovou as Demonstragoes Financeiras da companhia 

auditada, motivo pelo qual os papeis devem ser arquivados em local fechado, com 

controls de entrada e safda, evitando que terceiros nao autorizados tenham acesso 

as anotagoes, e tambem devem estar protegidos em instalagoes que contenham 

dispositivos contra incendio. 

De posse desse conhecimento preliminar, faz-se necessaria o entendimento 

dos Procedimentos de Auditoria a fim de se escolher os mais convenientes para a 

execugao do trabalho de Auditoria de forma a fundamentar ponto de vista com fatos 

e evidencias. 
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3.2.4. Tecnicas ou Procedimentos de Auditoria 

"T ecnicas ou procedimentos de Auditoria sao OS metodos ou tecnicas que 0 

auditor utiliza para coletar e avaliar material de evidencia suficiente e competente" 

conceitua BOYTON (2002 p. 209), porem de uma mais simples CASSARRO (1997, 

p. 39) conceitua os procedimentos de Auditoria como "estando diretamente 

relacionados aos atos que o auditor deve praticar para realizar o seu trabalho." 

Os principais procedimentos de Auditoria segundo BOYTON (2002, p. 209) 

sao os "procedimentos de revisao analftica, inspegao, confirmac;ao, questionamento, 

contagem, rastreamento, vouching, observac;ao, repetic;ao e tecnicas de auditoria 

computadorizadas". 

Resumidamente, o procedimento de revisao analltica trata da analise de 

relac;ao entre dados, podendo ser obtido atraves de calculos ou ainda analise 

vertical e horizontal das demonstrac;oes contabeis. 

A inspegao envolve a analise de documentos, registros e exame ffsico de 

recursos tangfveis, enquanto a confirmac;ao e uma forma de investigagao onde o 

auditor solicita confirmac;ao externa aquela amostra a validar. 

"Atraves de perguntas, sejam elas por escrito ou verbalmente, o auditor 

utiliza-se do procedimento de questionamento, ao qual possibilita ao mesmo a 

obtenc;ao de informac;oes para identificagao de questoes. A contagem ffsica pode ser 

efetuada em recursos tangfveis como caixa ou estoque, ou ainda a localizagao de 

todos os documentos pre-numerados," conforme cita BOYTON (2002, p. 211 ). 

Com o procedimento de rastreamento o auditor seleciona documentos criados 

quando transac;oes sao executadas e determina quais informac;oes daquele 
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documentos encontram-se devidamente registradas na contabilidade, ja o vouching 

utiliza-se do contrario, isto e, seleciona um lanc;amento contabil e vai em busca de 

documentos comprobat6rios referentes aquele lanc;amento. Em rela<;ao a 

observac;ao, o mesmo trata de acompanhar ou testemunhar a realizac;ao de alguma 

atividade ou processo, enquanto na repetic;ao o auditor refaz os calculos ou ainda os 

lanc;amentos contabeis com a finalidade de testar os controles internes. Nas 

empresas de auditoria mais informatizadas utiliza-se tecnicas de auditoria 

computadorizadas onde se processa as informac;oes do cliente via sistemas, 

combinando as diversas tecnicas acima mencionadas. 

Os procedimentos ou tecnicas de Auditoria abordadas sao utilizadas para se 

verificar a veracidade das informac;oes e dos controles internes da empresa em 

estudo, fazendo-se necessaria o estudo minucioso do controle interno. 

3.3. CONTROLE INTERNO 

A palavra "controle" surgiu par volta de 1600, como significado de uma "c6pia 

de uma relac;ao de contas", segundo MIGLIAVACCA (2002, p. 17). Deriva do latim 

contrarotulus, que significa "c6pia do registro dos dados" 

Observa-se a atenc;ao crescente dispensada ao controle interno nas 

organizac;oes par Controllers, auditores independentes, auditores internes, gestores, 

contadores e 6rgaos reguladores. lsto e um reflexo direto das conseqoencias nas 

diferentes categorias de riscos, inerente aos neg6cios, incorrido pelas empresas nos 
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dias atuais. Como resultado disso, muitas empresas e consultorias vem 

apresentando trabalhos com o prop6sito de equacionar a gestao efetiva e eficaz 

desses riscos. Somando-se a isso, varios documentos e modelos foram editados nos 

Estados Unidos, lnglaterra, Canada e inclusive no Brasil (Resolugao BACEN 2554 

de 24.09.98). 

0 risco no ambiente empresarial, portanto, carateriza-se pela probabilidade 

de atingir ou nao determinado objetivo, dada uma determinada escolha de 

alternativa pelo decisor. Par essa 6tica, o risco pode ser interpretado como uma 

ameaga ao alcance dos objetivos organizacionais. 

As categorias de riscos a que uma atividade esta exposta dependem da 

natureza dessa atividade. Algumas categorias de riscos as quais as organizagoes 

empresariais podem estar sujeitas: 

a) Risco Operacional - fraudes, erros de sistemas de informagoes, extrapolar;:ao de 
autoridade dos empregados, desempenho insatisfat6rio, incendios; b) Risco Legal -
documentar;:ao incorreta das transar;:oes, descumprimento da legislagao vigente, novas leis, 
decisoes judiciais; c) Risco de Liquidez - deficiencia de fundos para fazer em face de 
compromissos assumidos em decorrencia de gestao insatisfat6ria do caixa da empresa; d) 
Risco de Taxa - correlagao imperfeita das taxas de captagao e aplicagao da organizagao; e) 
Risco de Mercado - decorre da variabilidade dos pregos dos fornecedores e dos produtos; f) 
Risco de Credito - nao recebimento de cn§ditos concedidos; g) Risco Pais - esta relacionado 
com a economia e aspectos sociais e politicos do pais onde a unidade esta instalada 
(MAGALHAES, 2001, p.53). 

Para gerir os riscos assumidos na atividade empresarial de forma a manter a 

eficacia nos parametres desejados faz-se necessaria a implantagao e manutengao 

de urn processo de controle interno. 0 controle interno e urn processo que envolve 

os nfveis diretivos, gerenciais e operacionais da organizagao para prover razoavel 

nivel de seguranga de que os objetivos serao atingidos. 

Dessa forma, reveste-se da necessidade de ser continuo e em todos os niveis 

da organizagao, ao inves, de esporadico e restrito a determinados segmentos. Os 

processes de controle interno continuo devem ser conduzidos par todos os 
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integrantes da instituic;ao. Por outro lado, em intervalos de tempo definidos com base 

no nfvel de risco, os processos produtivos, fungoes, sistemas, projetos, entre outros, 

devem ser priorizados e avaliados pela Auditoria Externa e Auditoria lnterna ou por 

outros 6rgaos da organizac;ao, para averiguar a existencia dos controles, a 

observancia, economia e eficacia. 

3.3.1. Hist6rico do Controle lnterno 

A necessidade de implantac;ao de urn controle interno nas organizac;oes 

remonta a Revoluyao Industrial: 

Depois da revoluc;:ao industrial, o ambito e a complexidade dos neg6cios cresceram muito. A 
medida que as empresas aumentavam seu porte, empregavam mais pessoas e seus 
sistemas contabeis iam se tomando grandemente desenvolvidos. Com a expansao do 
sistema contabil e o envolvimento de maior numero de pessoas, foi possfvel dividir o trabalho 
dentro da empresa. Nenhuma pessoa, sozinha, era responsavel por toda uma transac;;ao, do 
comec;:o ao fim; as func;:oes de custodia dos bens e de manutenc;:ao dos registros foram 
segregadas e criaram-se outros controles internos eficazes para proteger os bens e evitar, e 
detectar, desfalques e fraudes. (COOK e WINKLE, 1983, p. 13). 

Ainda de acordo com os mesmos autores: 

Os auditores internes tomaram-se tambem parte importante dos sistemas de controle 
interne. Com o aumento de volume de atividades empresariais e de complexidade 
nos sistemas contabeis, os exames de auditoria pormenorizados tornaram-se 
proibitivos, devido a seu elevado custo. AIE~m disso, chegou-se a conclusao de que o 
objetivo de se detectarem erros e falhas poderia ser atingido mais efetivamente 
atraves de urn born sistema de controle interne. (COOKe WINKLE, 1983, p. 13). 

IUDICIBUS destaca algumas datas e eventos importantes na evoluc;ao 

hist6rica da contabilidade (escola ltaliana), dentre elas o anode 1891: 

1891 - Fabio Besta publica o primeiro volume e parte do segundo de seu ciclopico trabalho 
La Ragioneria, que aparece em sua edic;:ao completa, de tres volumes, pela primeira vez, em 
1909-1910. Com Fabio Besta, vulto ·msuperado e talvez insuperavel da Contabilidade, inicia
se a era do controle. Para ele a Contabilidade e a ciencia do controle economico. Alem de 
autor inspirado, e urn pesquisador hist6rico e indutivo e aprofundou-se sobremaneira no 
estudo do controle. Besta, juntamente com Paciol, e na opiniao do autor, o maior vulto da 
Contabilidade, ate o momenta, em todos os tempos. (IUDICIBUS, 2000, p. 42 e 43). 
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3.3.2. Conceito de Controle Interne 

Em pafses como o Brasil, em que s6 recentemente se comega a dar a devida 

importancia aos metodos cientfficos de administragao, e praticamente desconhecida 

uma acepgao clara de controle interne. As vezes imagina-se ser o controle interne 

sin6nimo de auditoria interna. Segundo ATTIE, (1998, p.110), "esta e uma ideia 

totalmente equivocada, pais a auditoria interna equivale a urn trabalho organizado de 

revisao e apreciagao dos controles internes, normalmente executado por urn 

departamento especializado, ao passo que o controle interne se refere a 

procedimentos de organizagao adotados como pianos permanentes da empresa". 

ATTIE (1998, p.110), cita que o Comite de Procedimentos de Auditoria do 

Institute Americana de Contadores Publicos Certificados, AICPA, afirma que "o 

contrele interne compreende o plano de organizagao e o conjunto coordenado dos 

metodos e medidas, adotados pela empresa, para preteger seu patrimonio, verificar 

a exatidao e a fidedignidade de seus dados contabeis, premover a eficiencia 

operacional e encorajar a adesao a polftica tragada pel a administragao." 

Nesse mesmo sentido, CAVALCANTI, (1996, p.SO) conceitua que "o controle 

interne representa em uma organizagao, o conjunto de procedimentos, metodos ou 

retinas com os objetivos de proteger os ativos, preduzir dados contabeis confiaveis e 

ajudar a administragao na condugao ordenada dos neg6cios da empresa". 

Trabalhando com urn conceito ampliado de contrele interne, o Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado de Sao Paulo, (2000, p.16) entende por tal 

"todos os processes e retinas, de natureza administrativa ou contabil, destinados a 
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fazer com que na empresa: a) os colaboradores respeitem e adiram as polfticas 

tragadas pela Alta Administragao; b) os ativos tenham sua integridade protegida; e c) 

as operagaes sejam adequadamente registradas, em sua totalidade, nos registros 

contabeis e fidedignamente retratadas pel as demonstragoes financeiras". 

A norma internacional fixada pelo IFAC - International Federation of 

Accountants, preocupa-se com a legitimidade das autorizagoes e com a adequagao 

sabre o que e feito, ou seja, se o que esta sendo executado e coerente com o que e 

decidido e determinado pela autoridade competente. 

MIGLIAVACCA (2002, p. 17), define controle interne como sendo "urn 

planejamento organizacional e todos os metodos e procedimentos adotados dentro 

de uma empresa, a fim de salvaguardar seus ativos, verificar a adequagao e o 

suporte dos dados contabeis, promover a eficiencia operacional e encorajar a 

aderencia as polfticas definidas pel a diregao". 

BOYTON (2002, p.321) complementa esta definigao afirmando que "controles 

internes sao urn processo operado pelo conselho de administragao, pela 

administragao e outras pessoas, desenhado para fornecer seguranga razoavel 

Quanta a consecugao de objetivos na confiabilidade de informagoes financeiras, 

obediencia as leis e regulamentos aplicaveis e eficacia e eficiencia de operagaes". 

Modernamente o conceito de avaliagao dos controles internes tem-se 

dilatado: alem das preocupagoes com a "confiabilidade" dos dados, acrescentou-se 

a da "qualidade" dos mesmos. 

Como as auditorias da "eficiencia" e da "eficacia" passaram a ser 

preocupagao, outros angulos se acrescentaram, pois nao s6 o "exato", mas tam bern 

o "conveniente" sao hoje motive de indagagao. 
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Na pratica, o que se busca conhecer e a eficiemcia da "vigilancia" e da 

"protegao" aos bens e a forga de trabalho, ou seja, se o que se investe eo que se 

obteve de recursos efetivamente oferece lucratividade, economicidade ou adequada 

colimagao dos fins procurados e programados. 

Avaliagao de controle interno e, pais, o processo auxiliar de auditoria atraves 

do que medimos a capacidade dos meios utilizados por uma empresa ou instituigao 

para proteger seu patrim6nio e objetivos deste. 

0 controle interne compreende o plano de organizagao e todos os metodos e 

medidas adotadas na empresa para: proteger seus ativos contra eventuais roubos, 

perdas e uso indiscriminado; assegurar-se da exatidao e da fidedignidade de seus 

dados contabeis; avaliar e incrementar a eficiencia operacional; e, promover o 

cumprimento as diretrizes administrativas preestabelecidas. 

A protegao inclui, obviamente, todos os meios de seguranga, ou seja, aqueles 

que oferecem cobertura as ocorrencias anteriores, atuais e posteriores de urn 

fen6meno patrimonial. 

ATTIE (1998, p.271), complementa ainda afirmando que "a revisao do 

controle interno tern a finalidade de determinar qual a confiabilidade depositada pelo 

auditor no controle interno, para que este possa determinar quais as procedimentos 

a serem utilizados, o momenta propfcio de sua realizagao e em qual extensao". 

Entrementes, cada companhia, como uma entidade diferente, utiliza os 

controles internes que julga importante, dependendo da materialidade, numero de 

pessoas disponfveis, bern como numero de contas a receber. Muito embora o 

controle interno seja variavel de empresa para empresa, e desejavel que a 
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administragao estabele<;a o controls interno voltado para lhe dar a seguran<;a 

necessaria. 

Dessa forma, o fortalecimento do controls interno e necessaria, desenvolvendo 

a administragao a utiliza<;ao de varios procedimentos que lhe concedam 

tranqOilidade. Entre outros, poderiam ser assim exemplificados: segrega<;ao de 

fungoes entre a custodia das contas a receber e a de contabiliza<;ao; conciliagao 

periodica entre a custodiae a contabilidade; autoriza<;ao para descontos por pessoa 

independents de sua guarda; analise permanents das contas a receber atrasadas e 

esfor<;o para seu recebimento; utilizagao de recebimento por via bancaria; e, 

confirma<;ao dos devedores, por pessoa independents da custodia. 

3.3.3. Estrutura do Controls lnterno 

0 desenvolvimento da estrutura organizacional de uma organizac;ao envolve a determinac;ao 
das principais areas de autoridade e responsabilidade e as correspondentes linhas de 
subordinac;ao. Essas areas e linhas dependem, em parte, do tamanho da empresa e da 
natureza de suas atividades. A estrutura organizacional geralmente, e representada em um 
organograma que reflete as linhas de autoridade e subordinac;ao. A administrac;ao deve 
atentar nao apenas para a estrutura das operac;oes da entidade, mas tambem para a dos 
sistemas de tecnologia de informayao e sistemas de informac;Oes, considerando a 
segregac;ao de func;oes ja anteriormente comentada (BOYNTON, JOHNSON e KELL, 2002, 
p. 327). 

0 auditor precisa entender essas rela<;Oes, para avaliar adequadamente o 

ambients de controls e como ele pode afetar a eficacia de determinados controles. 

A atribuic;ao de autoridade e responsabilidade representa uma extensao do desenvolvimento 
de uma estrutura organizacional e envolve os aspectos especificos de como e a quem 
autoridade e responsabilidade par todas as atividades da empresa serao atribuidas; deve-se 
capacitar cada indivfduo a saber como suas ac;oes se inter-relacionam com as de outros, 
contribuindo pra a consecuc;ao dos objetivos da empresa e par quais resultados sera 
responsabilizado (BOYNTON, JOHNSON e KELL, 2002, p.328). 
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3.3.4. Tipos de Controle 

Em sentido ample, o centrale interne compreende controles que se podem 

caracterizar como contabeis ou como administrativos, como segue: controles 

contabeis que compreendem o plano de organizagao e todos os metodos e 

procedimentos que tern ligagao com a protegao do patrimonio da empresa e 

integridade dos registros contabeis; e, controles administrativos que compreendem o 

plano de organizagao e todos os metodos e procedimentos que tern ligagao direta 

com a eficiencia das opera¢es e com a polftica da empresa. 

Existem basicamente dais tipos de sistema de centrale: par tarefas - nao 

depende do conhecimento e habilidades do empregado; e, par resultados - depende 

do conhecimento e habilidades do empregado. 

3.3.5. Princfpios Fundamentais 

Conforme ressalta CAVALCANTI, (2003, p.64), "a administragao da empresa 

e responsavel pelo estabelecimento de centrale interne, pela verificagao de se esta 

este sendo seguido pelos funcionarios, e por sua modificagao, no sentido de adapta-

lo as novas circunstancias". 

Tern como princfpios fundamentais: a responsabilidade: as atribuiyaes dos funcionarios ou 
setores internos da empresa devem ser claramente definidas e limitadas, de preferencia por 
escrito, mediante o estabelecimento de manuais internos de organizac;ao; rotinas ·mternas: a 
empresa deve definir no manual de organizac;ao todas as suas rotinas internas, que 
compreendem formularios internos e externos, instruc;oes para o preenchimento e destinac;ao, 
evidencias das execuy(ies dos procedimentos internos de controle e procedimentos internos 
dos diversos setores da empresa (CAVALCANTI, 2003, p. 64). 
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Outre aspecto importante e o acesso aos ativos: a empresa deve limitar o 

acesso dos funcionarios a seus ativos e estabelecer controles ffsicos sabre esses. 0 

acesso aos ativos da empresa envolve o manuseio de numerario recebido antes de 

ser depositado em conta corrente bancaria; emissao de cheque sozinho (unica 

assinatura); manuseio de cheques assinados, de envelopes de dinheiro de salarios, 

custodia de ativos. 

TamMm a segrega9ao de fun96es que consiste em estabelecer que uma mesma pessoa nao 
pode ter acesso aos ativos e aos registros contabeis, devido ao fato de que essas fun96es 
serem incompativeis dentro do sistema de controle intemo e igualmente importante e o 
confronto dos ativos com os registros, devendo a empresa estabelecer procedimentos de 
forma que seus ativos, sob a responsabilidade de alguns funcionarios, sejam periodicamente 
confrontados com os registros de contabilidade. 0 objetivo desse procedimento e detectar 
desfalque de bens ou ate mesmo registro contabil inadequado de ativos (CAVALCANTI, 
2003, p. 65). 

Cada vez mais as empresas fazem usa dos meios informatizados para 

gerac;:ao de informac;:oes e o sistema de controle interno deve ser concebido de 

maneira que sejam registradas apenas as transac;:oes autorizadas, par seus valores 

corretos e dentro do perfodo de competEmcia. 

Nao adianta a empresa implantar urn excelente sistema de controle interno 

sem que alguem verifique periodicamente se as funcionarios estao cumprindo o que 

foi determinado no sistema, au se o sistema nao deveria ser adaptado as novas 

circunstancias. Os objetivos da auditoria interna sao exatamente esses e portanto se 

constitui em mais urn importante princfpio fundamental. 

As empresas devem ponderar sabre o custo do controle interno que nao deve 

exceder aos beneffcios que dele se espera obter. Controles mais onerosos devem 

ser estabelecidos para transac;:oes de valores relevantes. 

BOYTON (2002, p. 78) ressalta que "as Controles lnternos sao utilizados 

como ferramenta do Auditor para verificar a situac;:ao patrimonial da Entidade e 
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dessa forma as distorgoes encontradas podem estar relacionadas com a preparagao 

fraudulenta das demonstragoes contabeis ou ainda apropriagao indebita de ativos". 

3.3.6. Controle lnterno versus Risco de Fraude 

Lidar com os consequentes riscos de fraude ou litfgios e urn dos principais 

desafios gerenciais dos dias de hoje. E preciso apenas urn grande incidents de 

fraude para abalar uma empresa ou arruinar sua reputagao institucional. 0 que esta 

em jogo e significative e nao faz sentido correr o risco. Detecgao na fase inicial e 

agao rapida minimizarao quaisquer prejulzos. 

Observamos, pela mldia em geral, novos escandalos de fraudes e atos illcitos 

praticados e suas devastadoras consequencias, o que nos lembra de que toda 

organizagao e vulneravel a fraude. 

De acordo com LOPES DE SA e HOOG (2005, p. 26) "e erroneo admitir que 

controles sofisticados e muita burocracia sao componentes para evitar a fraude. As 

fraudes, em geral, sao frutos de "oportunidades", quer por excesso de comando, 

quer por lacunas de fiscalizayao" e que urn born sistema de controles e o que segue 

urn metodo melhor do que os recursos que possam oferecer as maquinas". 

Dessa forma devemos analisar e avaliar o controle interno como ferramenta 

para a prevengao das fraudes. ATTIE (1998, p. 212) determina "uma metodologia 

para o estudo do controle interno ao qual aborda, basicamente, a verificayao da 

documentagao do controle interno, a avaliagao do controle interno e teste de 

procedimentos". 
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Cita ainda tres metodos para a analise do controle interno: o descritivo 

consiste na descri9ao detalhada das caracterfsticas do sistema que se esta 

conhecendo, considerando explica96es referentes as fun96es, aos procedimentos, 

registros, impressos, arquivos, empregados e departamentos envolvidos no sistema; 

o metoda de fluxograma que consiste em representar graficamente as ciclos 

operacionais e 0 metoda de questionarios. 

Os questionarios utilizados sao padronizados e contem perguntas uteis em 

toda a auditoria e visam fornecer ao auditor, alem do conhecimento generico, uma 

visao global quanta ao funcionamento do sistema. Quando utilizado perguntas que 

induzem a respostas sim, nao, e nao aplicavel possibilita, ainda, a identifica98o de 

deficiencia no controle interno. 

0 quadro 3, a seguir, apresenta um exemplo de questionario de avalia9ao do 

Controle lnterno. 



Quadro 3- Questionario de avalia9ao do Controle lnterno. 

Subsistema: Compras/Pagamentos. 

Item Area Questao 

01 

02 

03 

04 

Compra sem Autorizac;ao 

Pagamento de bens 
servic;os nao recebidos 

Apropriac;ao indevida 
contas de despesas 

Pagamento sem 
comprovac;ao apropriada 

- As requisic;oes e ordens de 
compra sao aprovadas? 

- Existe segregayao entre as 
funyees de compra, recepyao, 
registro e pagamento dos bens 
e servic;os? 

e - Sao preparadas notas de 
recebimento com base no 
documento original? 

- Recebimentos menores ou 
com defeitos sao reclamados? 

em - Existe espac;o no pedido de 
compras para coloca<;ao da 
classificayao contabil? 

- Descontos concedidos sao 
aproveitados? 

- As transferencias bancarias 
sao controladas? 

05 Falhas no fundo fixo de caixa - Sao efetuadas contagens 
fisicas de surpresa? 

- Os boletins de fundo fixo sao 
revisados e aprovados 
regularmente? 

06 Falhas nas autorizayees - Existe relat6rio de fabrica 
para adic;ao e baixa do ativo para as baixas? 

fixo imobilizado - As fichas e os controles do 
ativo imobilizado sao 
regularmente conciliados com 
o Razao? 

Fonte: Adaptado de Magalhaes (2001, p. 108), pelas autoras. 
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Sim Nao Nao se 
a plica 
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3.3.7. Fatores que afetam os riscos de fraude 

De acordo com BOYTON (2002, p. 307), "as normas profissionais em uma 

auditoria de demonstrac;ao contt~bil, exigem que o auditor avalie o risco de erros e 

classificac;oes indevidas decorrentes de fraudes, sejam eles relacionados com 

apresentac;ao de relat6rios financeiros fraudulentos ou com a apropriac;ao indebita 

de ativos". Os quadros 4 e 5, a seguir, resumem os fatores de risco discutidos na 

literatura profissional, que devem ser considerados. 

Quadro 4- Fatores de risco na apresentac;ao de relat6rios fraudulentos 

1. Caracteristicas e influencia da administra<;ao sabre o ambiente de controle. Referem-se as 
pressoes, estilo e atitude da administra<;ao para com os controles internos e o processo de 
elabora<;ao e apresenta<;ao de relat6rios. 

1.1. Motiva<;ao para que a administra<;ao se envolva em elabora<;ao e apresenta<;ao de 
relat6rios financeiros fraudulentos. lndicadores especificos podem incluir: 

1.1.1. Parcela significativa da remunera<;ao da administra<;ao e representada por bonus, 
op<;oes de compra de a<;oes ou outros incentivos, cujo valor dependa de a 
entidade atingir metas injustificadamente agressivas de resultados operacionais, 
posi<;ao financeira ou fluxo de caixa. 

1.1.2. Interesse exagerado da administra<;ao em manter ou aumentar a tendencia do 
pre<;o da a<;ao ou o lucro da entidade, mediante utiliza<;ao de praticas contabeis 
anormalmente agressivas. 

1.2. Falha da administra<;ao em mostrar e disseminar uma atitude adequada para com 
controles internos e para com o processo de elabora98o e apresenta98o de relat6rios 
financeiros. lndicadores especfficos podem incluir: 

1.2.1. Comunica~;ao e apoio ineficazes dos valores ou normas eticos da entidade, ou 
comunica~;ao de valores ou conceitos eticos inadequados. 

1.2.2. Dominio da administra<;ao por uma unica pessoa ou por um pequeno grupo, sem 
que haja controles compensat6rios. 

1.2.3. Monitora<;ao inadequada de controles significativos. 

2. Caracteristicas operacionais e estabilidade financeira. 

2.1. lncapacidade de gerar fluxo de caixa operacional, embora apresente lucro e crescimento 
de lucro. 

2.2. Pressao significativa para obter capital adicional necessaria a manter-se competitiva. 

2.3. Transacoes fora do curso normal dos neg6cios com partes relacionadas. 

Fonte: Adaptado de BOYTON (2002, p. 308), pelas autoras. 
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Quadro 5- Fatores de risco decorrentes de apropriagao indebita de ativos 

1. Suscetibilidade de ativos a apropriayao indebita. Refere-se a natureza e ao grau segundo o qual 
os ativos de uma entidade estao sujeitos a roubo. 

1.1. Grandes saldos de caixa em maos ou processados. 

1.2. Caracterfsticas de estoques tais como pequeno tamanho, alto valor ou alta demanda. 

2. Controles. Envolvem a falta de controles desenhados para impedir ou detectar apropriac;ao 
indebita de ativos. 

2.1. Falta de supervisao adequada da administrac;ao. 

2.2. Falta de adequada segregac;ao de funyoes ou verificac;oes independentes. 

2.3. Falta de sistema adequado de autorizac;ao e aprovac;ao de transayaes (de compras, por 
exemplo). 

2.4. Falta de documentac;ao tempestiva e adequada de transac;oes (creditos por devoluc;ao de 
mercadoria,s por exemplo). 

2.5. Falta de ferias obrigat6rias para empregados que desempenham fungoes importantes de 
controle. 

Nota: Niio e exigido que o auditor planeje a auditoria para descobrir informac;oes indicativas de 
dificuldades financeiras de empregados ou de relac;oes nao amistosas entre a entidade e seus 
empregados. Nao obstante, o auditor pode vir a tomar conhecimento de informac;ao dessa natureza. 
Exemplos: 

• Demissoes futuras de empregados, de conhecimento do quadro de pessoal. 

• Empregados com acesso a ativos suscetiveis de apropriayao indebita, cuja insatisfayao e 
conhecida. 

• Alterac;oes nao usuais no comportamento ou estilo de vida de empregados que tern acesso a 
ativos suscetfveis de apropriac;ao indebita. 

• Pressoes financeiras pessoais conhecidas que afetam empregados que tern acesso a ativos 
suscetfveis a apropriac;ao indebita. 

Se o auditor vier a ter conhecimento de informac;oes como essas, deve considera-las ao avaliar o 
risco de erros ou classificac;oes indevidas materiais decorrentes de apropriayao indebita de ativos. 

Fonte: Adaptado de BOYTON (2002, p. 309), pelas autoras. 
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3.4. PRINCIPAlS CONCEITOS E CARACTERiSTICAS DA FRAUDE 

Nas Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente a NBC T12 - da 

auditoria interna, regulamentada pela Resolugao 986 do Conselho Federal de 

Contabilidade, a NBC T-11 e a interpretagao tecnica NBC T-11-11-03, disserta sabre 

que "a fraude pode ser considerada como urn comportamento ou ato ilegal e ilfcito, 

praticado de modo intencional e que vise a obtengao de ganho de forma desonesta 

ou que venha causar prejufzos a terceiros, em proveito proprio ou para outros, seja 

ele financeiro ou moral. A fraude pode apresentar-se de varias formas, ao qual pode

se destacar: apropriagao de numerarios; roubo de recursos (ffsicos ou nao); 

exercfcio de influencias, como por exemplo, troca de tavares; e,conivencia." 

No ramo empresarial, uma empresa sempre deve estar preocupada em atingir 

seus objetivos, sejam eles de Iuera ou filantropia; contudo os mesmos devem estar 

de acordo com as leis vigentes no pals, alem de estar preocupada com a 

responsabilidade social e a etica, com o fim de reduzir o risco de fraude. 

Esquemas de fraudes sao evidentes numa organizagao e podem ocorrer sob 

algumas formas: transag6es pouco comuns, ao qual as pessoas possuem pouco 

conhecimento do todo da operagao; numero excessive de contas a receber; falta de 

documentagao ffsica das operag6es; contratos em vigor obsoletos, nao retratando a 

realidade; numerosos ajustamentos de pregos de venda sem efetivo controle; fraca 

segregagao de fungoes; adiantamentos excessivos; concentragao de fungaes; 

atrasos na recepgao de documentos e escrituragao; normativas e pol fticas nao 

cumpridas, nao cobradas, ou ainda inexistentes; cheques por enviar ou receber; 
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fraca polftica de credito; fraca estabilidade, tais como mudanc;as frequentes; 

departamentos sem pessoal qualificado; departamentos que nao arquivam 

corretamente documentos ou registros; seguranc;a inadequada, tanto no nfvel de 

sistema quanta pessoal, etc. 

Sob o ponto de vista pessoal, o que pode levar uma pessoa a fraudar pode 

ser resumido sob os seguintes aspectos: pressao economica, resultante de doenc;a, 

div6rcio, desemprego de familiares, dfvidas, perdas financeiras e pressao social; 

estilo de vida (alcoolismo, droga, jogo, vfcios); habitos de trabalho (ausencia de 

ferias, secretismo, pressao para atingir bans resultados, reduc;ao de pessoal, 

downsizing); comportamentos (insatisfac;ao do posto de trabalho, falta de 

reconhecimento por parte da chefia, personalidade); oportunidade (controle interne 

fraco, demasiada confianc;a no indivfduo por parte da empresa, demasiada 

independencia, transferencia de empregados para os fornecedores); ociosidade, 

pois empregado desocupado possui tempo de pensar e agir. 

A fraude interna tornou-se comum nas empresas, pais quem ja nao ouviu falar 

da existencia de fornecedores fantasmas, clientes fantasmas, acordos jjpor fora" com 

compradores, vendedores e clientes. 

As empresas, na ultima decada, ja perderam milhoes de d61ares devido as 

fraudes. Alem disso, a fraude reduz o lucro, afeta os bons clientes e atrapalha a 

eficiencia operacional. Os custos reais da fraude podem ser muito superiores em 

relac;ao a receita perdida; como por exemplo, desvio de recursos, investimentos 

desnecessarios em informatica e perda de clientes. 

Segundo a KPMG, em pesquisa realizada em 2004, "o impacto real, 

infelizmente, nao e calculado pelas empresas fraudadas, pais a maioria delas nao 
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divulga os reais numeros das fraudes em sua organizac;ao. Os motives variam desde 

a imagem da mesma junto a sociedade, ate aceitar que a organizac;ao nao esta 

totalmente controlada, podendo gerar obscuridade nas informac;oes financeiras 

disponibilizadas pela companhia". 

Para ilustrac;ao citamos a seguir alguns exemplos de formas geradores de 

fraudes: falsificac;ao de balanc;os, violac;ao de direitos autorais, espionagem 

corporativa, cartao de credito, compras para uso pessoal, uso de informac;ao 

privilegiada, pagamentos indevidos (propinas), notas fiscais "frias", notas de 

despesas, roubo de ativos, falsificac;ao de cheques/documentos, acesso nao 

autorizado a computador, avaliac;ao de credito fraudulenta, cobranc;as falsas ou 

infladas e nao-concilia<;ao de transa<;Oes intra-escrit6rios. 

3.4.1. Agentes Fraudadores 

As fraudes assumem inumeras e de diversas formas, modalidades e 

caracterfsticas dentro e fora das organizac;oes. Elas se tornaram complexas e 

sofisticadas, acompanhando o progresso tecnol6gico e provocadas por agentes 

fraudadores. 

Uma das principais conclusoes do estudo da KPMG em estudo realizado 

(2004, p. 9) diz respeito aos agentes fraudadores que, na maioria dos casas, faz 

parte da propria mao-de-obra das corporac;oes afetadas. Segundo o relat6rio, 58% 

destes crimes sao praticados por funcionarios, enquanto 18% se referem a ac;oes de 
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prestadores de servi9os. Os fornecedores sao responsaveis por 14% das fraudes, e 

os clientes por apenas 8%. 

3.4.2. Visao da Motiva98o dos Agentes Fraudadores 

A fraude provoca varios prejufzos as empresas afetadas por ela. Contudo, OS 

sistemas de informatica (hardware e software), ou seja, os equipamentos e 

tecnologia nao pensam por si s6; somente sao programados conforms a vontade e 

possibilidade do homem, e nao acusam os problemas de forma automatica, sem 

controls humano. 

Os homens, pensam, possuem anseios e sao detentores de sentimentos 

como egofsmo, inveja, ambi9ao e imediatismo humano, e em nossa sociedade, 

esses sentimentos quando chegam a causar prejufzos a terceiros sao considerados 

como falha comportamental. 

Por natureza, o homem e criativo e tem capacidade de veneer desafios; desta 

forma percebe-se, que quanta maior as dificuldades para burla do sistema, maior 

serao as tentativas por parte de especialistas, tentando demonstrar que conseguem 

burla-lo. Por isso, nao ha seguran9a suficiente para impedir que uma ou mais 

pessoas efetuem a fraude, porem ha mecanismos que dificultam, inibem e 

restringem o universo de possfveis fraudes. 

Outro fator motivacional identificado e que poucas empresas entram na justi9a 

contra o fraudador interno (a priori empregados), alegando nao querer desgastar a 

imagem da empresa, atrelando-a a vulnerabilidade. Por isso, se um indivfduo fraudar 
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em uma empresa, podera fraudar em outra, vista que nao adiantaria solicitar certidao 

de antecedentes criminais na nova contratac;:ao. 

Em pesquisa realizada pela empresa Kroll (2003, p. 8) constatou-se que 

"indagadas sabre par que as pessoas conseguem praticar fraudes, as empresas 

apontaram majoritariamente o conhecimento que elas tern dos tramites internos. 

Essa resposta mostra que a possibilidade de ac;:ao fraudulenta nao e 

adequadamente coberta pelos mecanismos instal ados". 

3.4.3. Perfis dos Fraudadores 

MIGLIAVACCA (1993, p.24) cita que "o perfil do fraudador e ser uma pessoa 

normal, ja possui algum tempo de casa e que a empresa confia, ele gasta o que 

rouba, 80% e homem, tern idade de 25 a 40 anos, trabalha duro ate altas horas e 

tern born conceito junto aos colegas e que a oportunidade e o principal fator 

propriciante a fraude". Essas informac;:oes sao semelhantes as apresentadas pel a 

KPMG em estudo realizado (2004, p.1 0), onde foi apurado que o "perfil do 

funcionario fraudador: faz parte do staff (57%); em sua grande maioria e homem 

(83% ); tern entre 26 e 40 anos; tern remunerac;:ao superior a R$ 1000 e inferior a R$ 

4.500 (61 %); e esta ha mais de dais anos na empresa (38% entre dais e cinco 

anos)". 

Ha aqueles fraudadores, como eo caso dos hackers (piratas eletronicos) que 

a visao motivacional e a de orgulho, ao qual fica concretizada quando, o mesmo 
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visualiza o seu codinome registrado no sistema burlado (eles tentam nao deixar o 

nome verdadeiro nas invasoes realizadas). 

Porem a maioria dos fraudadores (principalmente a fraude de numerarios) 

acredita que aquela fraude sera a primeira e a ultima, que ninguem ira descobrir e 

ele tera a oportunidade de devolver o que esta fraudando. Contudo, como no 

primeiro momenta nada e descoberto, o fraudador sente a possibilidade de continuar 

o processo, tornando-se profissional. 

3.5. FRAUDES NAS EMPRESAS 

Conforme indicam os crescentes numeros de fraudes, delitos e perdas 

decorrentes da falta de uma polftica de controle sobre os diversos aspectos que 

cercam as opera<;oes empresariais em todos os setores de atividades, verifica-se 

que empresas, em especial as de pequeno e medio porte, desconhecem os riscos 

relatives aos seus objetivos de neg6cios as quais estao expostas. No atual 

ambiente, altamente competitive, que nao permite erros, desconhecer os riscos que 

podem impedir o obtengao de seus objetivos eo caminho mais curta para a extingao 

de qualquer neg6cio. 
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3.5.1. Pontos Propfcios a Fraude 

De acordo com LOPES DE SA e HOOG (2005, p. 22), "as fraudes podem ser 

cometidas contra as empresas e institui96es, par seu pessoal ( dirigentes e 

subordinados), par pessoas contra o governo ou contra o mercado; pelo funcionario 

contra o governo, par urn governo contra o povo ( corrup9ao, quase sempre difundida 

pela imprensa), em suma, nao existem limites". 

Ainda segundo LOPES DE sA e HOOG (2005, p. 31 ), podem estar 

localizadas em diversos lugares, tais como: "documentos, tftulos de credito e 

cheques, bens de usa, mercadorias, balan9os, presta¢es de contas, Diaries e 

Razoes, boletins e fichas de controle, livros auxiliares, demonstra96es contabeis, 

extratos de contas, declara96es, contratos e correspondencias, arquivos magneticos, 

etc". 

Quanta ao aspecto contabil, os principais motives que causam as fraudes, 

segundo LOPES DE SA e HOOG (2005, p.32) sao: "falta intitula9ao, falsa 

classifica9ao, falsa avalia9ao, falso hist6rico, falsa apura9ao, falso transporte, falso 

calculo, falsa comprova9ao, duplo lan98mento, lan9amento omisso, lan9amento 

parcial, lan9amento intempestivo, falsa evidencia, intromissoes em computadores, 

etc". 

De acordo com o resultado de pesquisa elaborada em 2004, publicada pela 

KPMG, o departamento Financeiro (39%) e a area de Compras (29%) sao os mais 

afetados, enquanto as formas mais usuais de fraudar sao cheques ou documentos 

burl ados (37% ), roubo de ativos da empresa (33% ), apresenta9ao de falsas notas de 
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despesas (30%) e notas fiscais "frias" (23% ). Esses percentuais cresceram em 

relac;ao a pesquisa de 2002, quando a falsificac;ao de cheques/documentos foi de 

34%, as falsas notas de despesas representavam 24% eo item notas fiscais "frias" 

gerou 16% das respostas. 0 roubo de ativos manteve-se em 33%. As propinas 

tambem tiveram urn au menta no fndice de resposta, passando de 10% para 14%. 

3.5.2. Fraudes na Area de Recursos Humanos 

Sob muitos aspectos, o assunto administrac;ao de recursos humanos e 

importante para a vida da empresa, pais qualquer modificac;ao em seu quadro, por 

mais simples que seja, estara vinculada a essa area. A contratac;ao de urn 

funcionario ou sua demissao, ocorrida de forma indevida, podera gerar desgaste a 

empresa, tanto da parte do relacionamento empregado, quanta do empregador, bern 

como possfvel contingencia trabalhista. Alem disto, por ser urn departamento que 

muitas vezes se utiliza de "dinheiro vivo", podera, por muitos caminhos, ocultar 

fraudes e desvios. 

De acordo com apresentac;ao elaborada pela empresa Terco Auditoria e 

Consultoria da Colec;ao Seminarios CRC-SP/IBRACON (2000, p. 28 e seguintes), 

podem ocorrer fraudes na admissao de empregados ( documentos falsos, 

cadastramento do empregado em duplicidade ); na concessao de ferias (pagamento 

de ferias de forma dobrada, pagamento em duplicidade ); fraude na rescisao 

contratual ( empregado que solicita demissao e cuja rescisao contratual e 

confeccionada como dispensa sem justa causa, causando despesa adicional do 
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aviso previa e seus reflexos, bern como multa contratual dos 40% do FGTS, 

devolugao de parcelas sem o conhecimento da empresa, que nao as recebeu, etc); 

fraude no processo trabalhista; fraude nas horas extras (trabalhos em horarios 

extraordinarios sem necessidade ou sem objetividade, erros na contagem das horas 

realizadas, etc), fraudes nas faltas (falta de desconto em folha de pagamento, falta 

de desconto do descanso semanal remunerado, etc); fraude no vale-transporte 

(desvios do vale-transporte deviso a falta de controle dos valores adquiridos, 

utilizagao dos vales para servigos externos da empresa, etc). 

3.5.3. Fraudes na Area de Produgao 

A produgao e o processo pelo qual se criam mercadorias e servigos. A 

administragao de produgao compreende a tomada de decisao com relagao aos 

processos de produgao, de modo que a mercadoria ou o servigo resultante seja 

produzido de acordo com as especificagoes, segundo as quantidades e programas 

estabelecidos, e a urn custo mfnimo. 

Varias fraudes podem ocorrer em urn processo produtivo e todas elas terao 

influencia direta na apuragao dos custos: materia prima (usa inadequado, sem 

racionalizagao), desvios de estoque, desperdfcio de materiais, manobra em 

inventario, diferengas nas quantidades embarcadas com os pedidos e o faturamento, 

compras de material e conservagao de maquinas (conluio), controle de mao de obra 

( conforme exemplificado no item anterior). 
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3.5.4. Fraudes na Area Financeira 

A area financeira compreende urn conjunto de atividades relacionadas com a gestao dos 
recursos financeiros, tanto o numerario movimentado pelas empresas, quanto os direitos e 
obrigag5es decorrentes das transag5es realizadas a credito. Essa area e responsavef pela 
obtenc;ao dos recursos necessarios e pela formulac;ao de uma estrategia voltada para a 
otimizac;ao do uso desses fundos fundos. Encontrada em qualquer tipo de empresa, a func;ao 
financeira tern urn papel muito importante no desenvolvimento de todas as atividades 
operacionais, contribuindo significativamente para o sucesso do empreendimento (BRAGA, 
1995, p.23). 

Nao obstante o usa generalizado de modernos equipamentos e sistemas, 

muitos erros, quer par omissao, quer par intenc;ao, quer par imperlcia, podem ocorrer 

no curso das atividades financeiras das empresas. 

CAVALCANTI (1996, p. 136) afirma que "caixa e bancos, parser urn ativo de 

pronta liquidez, e o mais sujeito a uma utilizac;ao indevida. Nessa area, mesmo que 

haja born sistem a de controle interno o auditor faz maior volume de testes do que o 

normal, ja que o risco e maior". 

Segundo BASILE e KANEKO (2000, p. 46), "o dinheiro, como e sobejamente 

sabido, exerce grande influencia no instinto de preservac;ao, cobic;a, ambic;ao das 

pessoas e a grande maioria das irregularidades a ele se relaciona. Alem disso, o 

dinheiro entra praticamente em quase todas as transac;oes ou operac;oes de uma 

empresa". 

Relacionando-se o dinheiro com a gestao do caixa das empresas, CREPALDI 

2000, p. 344) afirma que "o numero de metodos criados para se dar desfalques no 

Caixa talvez seja igualado pelo numero de pessoas que tentaram ate hoje dar 

desfalques". 

Ha dais tipos comuns de desfalques nao encobertos, que sao o lapping e o 

kiting. 
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Segundo BASILE e KANEKO (2000, p. 52), "lapping e urn metoda bastante 

conhecido para manipulagao de registros. Ele envolve desvio de recebimento de urn 

cliente e cobertura da falta com o recebimento de outro, cuja importancia e, por sua 

vez, encoberta, dias ap6s, com recebimentos de outros clientes". 

E de acordo com CREPALDI (2000, p. 344), kiting e, essencialmente, urn 

sistema de encobrir faltas de dinheiro com transferencias, em cheques, nao 

registradas. 

Sao inumeros os metodos de desvio e fraude na area financeira; entre eles 

destacamos: retiradas de dinheiro e vales no fundo fixo de caixa; cheques falsos; 

vendas em dinheiro transformadas em faturas; caixa dais e suprimentos de caixa; 

usa de segunda via e simulagao de pagamento duplo; guias fiscais duplicadas; 

receita nao operacional desviada; desvios em comissoes sabre vendas, etc. 

3.5.5. Fraudes nas Contas a Receber 

Par serem de natureza intangfvel, as Contas a Receber merecem urn 

tratamento especial na prevengao de fraudes e par isso, sao objeto central de 

estudo desta monografia. 

LOPES DE SA e HOOG (2005, p. 87) observam que as fraudes praticadas no 

setor de creditos a receber ocorrem, principalmente, nas areas das duplicatas e dos 

"carnes. 0 que se vende a prazo pode ter urn excelente controle nos estoques, nas 

entregas, mas, se alga falhar na area dos "recebimentos", expressivas somas podem 

ser desviadas. 
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Para se ter uma dimensao exata dos prejuizos a que as empresas se expoem 

e mister apresentar-se as caracterfsticas e os aspectos relacionados com Contas a 

Receber, para em seguida, detalhar-se sabre Fraudes nos Recebiveis .. 

3.6. PONTOS A SEREM CARACTERIZADOS NOS RECEBiVEIS 

As Contas a Receber, tambem tratadas como recebiveis, representam, 

normalmente, urn dos mais importantes ativos das empresas em geral, vista que e 

atraves deste grupo de contas que o administrador sabe quanta tera a receber em 

seu fluxo de caixa, alem de compor informac;oes gerenciais como ciclo financeiro, 

descasamento de fluxo monetario, entre outros. 

Os valores a receber das empresas comerciais poderao advir de vendas 

operacionais a prazo, contra apresentac;ao, ou outras transac;oes nao operacionais, 

ou seja, que nao advem do objeto da operac;ao da mesma, tais como adiantamento 

de recursos, emprestimos e financiamentos a terceiros. Desconsideramos para o 

estudo vendas a vista, pais o cliente efetua o pagamento na saida da mercadoria, 

nao compondo, portanto, a conta de recebiveis. 

Devido a isso, a empresa busca segregar o tipo de recebimento que ela tera, 

ao qual se pode destacar o contas a receber como oriundo de vendas a prazo a 

clientes (na contabilidade, os valores sao contabilizados na conta CLIENTES), 

enquanto as demais transac;oes nao relacionadas ao objeto principal da empresa 
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apresentam-se como Contas a Receber-Outros Creditos, como exemplo impastos a 

recuperar, adiantamento de comissoes, entre outros. 

De acordo com SILVA (2000, p. 189), "Contas a receber de clientes pode 

aparecer tambem com a denomina9ao de clientes ou de dup/icatas a receber. Essa 

conta representa os valores a receber de clientes, decorrentes dos produtos, 

mercadorias ou servi9os vendidos pel a empresa e ainda nao recebidos". 

Segundo LOPES DE SA, (2002, p. 60) "a Conta Clientes e debitada pelas 

faturas ou notas de vendas feitas a clientes da empresa, e creditada, quando o 

cliente resgata sua dfvida. A natureza do saldo desta conta e DEVEDOR, integrando 

o sistema de aplica96es da empresa. Relaciona-se em seu DEBITO com as contas 

de VENDAS e similares. Relaciona-se em seu CREDITO com as contas de CAIXA, 

BANCOS e DEVOLUCOES". 

Outra forma de segmenta9ao e em rela9ao ao prazo de recebimento, se a 

mesma e de curta ou Iongo prazo. As contas a receber vencfveis ate o final do 

proximo exercfcio social devem ser classificadas no ativo circulante. Quando o prazo 

de vencimento exceder o final do proximo exercfcio social devem ser classificadas 

no ativo realizavel a Iongo prazo, conforme previsto na lei 6.404/96 art. 179, 

Conselho Federal de Contabilidade na NBC-T-3.2, paragrafo 3.2.2.10, item lb e 

NBC-T-4. 

0 agrupamento das contas representativas do contas a receber deve estar 

destacado no Plano de contas e no Balan9o Patrimonial da empresa, ao qual 

apresenta-se como segue: 

Duplicatas a receber 
Clientes 
Controladas e coligadas - transa96es operacionais 
(-) Duplicatas descontadas 



(-) Provisao para credito de liquidagao duvidosa 
(-) Faturamento para entrega futura 

Outros Creditos 
Juras a Receber 
Cheques em Cobranga 
Tftulos a Receber 
Dividendos a Receber 
Adiantamentos a Terceiros 
Impastos a Recuperar 
Emprestimos e Financiamentos 
Emprestimos Compuls6rios 
Bancos CNinculada 
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A tftulo de ilustragao, pode-se citar que os principais problemas contabeis 

relacionados com as contas a receber referem-se a: valor pelo qual sao 

consignadas; reconhecimento da receita de juros; descontos e caugoes; e 

classificagao e divulgagao. 

Este assunto esta sendo muito discutido na area contabil, pais devido a 

existencia de subjetividade nas normas contabeis e da fraca regulamentagao de 

alguns aspectos, alguns contadores utilizam-se dessas lacunas para efetuar 

manipulagao contabil, ou como se percebe em alguns estudos de "Contabilidade 

Criativa". Uma das definigoes mais interessantes sabre este estudo e feita par 

CORDEIRO (2003, p.18) que define contabilidade criativa: "Pratica contabil que esta 

no limite entre o que e permitido legalmente, pelas pr6prias opgoes que as normas e 

leis estabelecem, e o que e considerado fraude/manipulagao, para lesar terceiros". 
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3.6.1. Contas a Receber 

Como se verificou no item anterior, a conta Clientes registra o que a empresa 

possui a receber de suas vendas. Em ambito nacional a maioria dos segmentos 

comerciais opera com prazos junto aos seus clientes, com os mais diversos prazos e 

tipos de operac;:oes. A exemplo disso pode-se citar as lojas de roupas onde o cliente 

pode pagar em 30,60 e 90 dias com cheques e cartoes de credito, ou ainda, 45 dias 

direto, propiciando, portanto uma grande gama de manipulac;:ao de valores, prazos e 

tipos de pagamento. 

A pratica mais comum de registro destas operac;:Oes e via emissao de notas 

fiscais de venda, onde o sistema envia automaticamente para as contas a receber as 

informac;:oes contidas nesta, como valor, condic;:oes de pagamento, produto 

comprado e nome do cliente, ou se a empresa nao possui sistema integrado, 

efetuara no minima, um mapa de venda. 

3.6.2. Cicio da Conta Clientes 

A empresa trabalha em ciclos, como o operacional - perfodo entre a compra 

da mercadoria ate o recebimento da mercadoria vendida e o financeiro - perfodo 

entre o pagamento da compra efetuada ate o recebimento da mercadoria vendida. 
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Quadro 6 - Exemplo ilustrativo Cicio Financeiro e Operacional 

CICLO FINANCEIRO = 42 DIAS 

I 
(\ 

I 

0 dia. ....................... 26 dias .................... .46 dias ..................... 68 dias 

Entrada da Pagamento da 

~ 
Recebimento das 

Compra M.P. Compra Vend as 

CICLO OPERACIONAL = 68 DIAS 

Fonte: Adaptado de Matarazzo (1998, p. 325), pelas autoras. 

Com a Conta Clientes nao seria diferente. Ela tambem possui um ciclo, que 

vai desde a emissao da nota fiscal, entrega da mercadoria ao cliente, emissao de 

duplicata para pagamento e efetiva<;ao ou nao do pagamento da duplicata pelo 

cliente. 

Quadro 7 - Exemplo ilustrativo de Prazo Media de Recebimento 

Emissao 
Nota Fiscal 

Entrega do 
produto 

Emissao 
Duplicata 

22 DIAS 

Fonte: Adaptado de Matarazzo ( 1998, p. 325), pel as autoras. 

Recebimento 
da duplicata 
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0 prazo media de recebimento das vendas indica quantos dias, em media, a empresa leva 
para receber suas vendas. 0 volume de duplicatas a receber e decorrencia de dais fatores 
basicos: (a) montante de vendas a prazo; e (b) prazo concedido aos clientes para pagamento. 
As vendas a prazo seguem uma politica de credito adotada pela empresa, que seja adequada 
ao seu tipo de atividade (PEREIRA, 2000, p. 227). 

3.6.3. Registro na Conta Clientes 

De acordo com ludfcibus, Martins e Gelbcke: 

As duplicatas a receber de clientes sao geralmente contabilizadas em conta sintetica no 
razao geral, sendo seu registro individualizado efetuado em razao auxiliar, totalizado par 
cliente, cujo saldo deve ser mensalmente comparado com o razao geral. As eventuais 
divergencias devem ser analisadas quanta a sua origem e natureza e realizados os ajustes 
necessarios para que o razao auxiliar e o razao geral estejam ajustados entre si. 

Ha inumeras formas e sistemas para adequado controle anaHtico das contas a receber que, 
inclusive, variam conforme o ramo de neg6cio e o grau de sofisticac;ao requerido, face ao 
volume e ao usa gerencial e de controle dessas informac;oes. Assim, pode-se ter desde 
sistemas manuais ou mecanizados ate complexos sistemas ou subsistemas por computac;ao 
que permitem registro e controle para consulta instantanea on line em diversos locais. A 
forma ideal para os casos mais complexes, e o que os mesmos estejam integrados a 
contabilidade geral. Seja que sistema for, e importante, para fins contabeis, nao s6 que reflita 
adequadamente todas as transa~oes nas datas corretas, mas tambem os controles sinteticos 
(IUDfCIBUS, MARTINS E GELBCKE, 2000, p. 90). 

A base para o registro na conta clientes deve ser urn documento formal, seja 

ele uma nota fiscal, cupom fiscal, ou ainda, duplicatas. 0 mesmo deve ser registrado 

na data da sua emissao na conta do cliente relacionado, descrito o valor do credito e 

data de vencimento. 

3.6.4. Operagoes com Duplicatas 

0 administrador da empresa de posse da relagao de contas a receber verifica 

que possui duplicatas a receber para 30 dias, contudo possui pagamentos para o dia 
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e a semana seguinte, porem, nao tern numerario em caixa suficiente para honra-los 

e decide efetuar uma operac;ao com as duplicatas para antecipar os creditos. 

Dentre as operac;oes possfveis pode-se destacar: desconto de duplicatas: a 

empresa transfere 0 credito das duplicatas para terceiros (geralmente instituic;Oes 

financeiras), onde este antecipa o valor mediante pagamento de juros pelos dias 

antecipados. Caso o cliente efetue o pagamento na data do vencimento, a 

responsabilidade da empresa estara encerrada, contudo se o mesmo nao o fizer a 

empresa que cedeu o credito tera que recomprar a duplicata; 

Segundo PEREIRA: 

Na classificar;ao apresentada pelas empresas, as duplicatas descontadas aparecem como 
uma parcela redutora de duplicatas a receber, entendendo a legislar;ao que, uma vez 
negociadas (descontadas) nao ma·,s se trata de urn ativo da empresa. Entretanto, para fins de 
analise e necessaria que se entenda o desconto de duplicatas como uma fonte onerosa de 
recursos, caracterizando uma necessidade da empresa de recorrer as instituit;oes financeiras 
(PEREIRA, 2000, p. 190). 

Ainda PEREIRA esclarece: 

0 desconto de duplicatas e tambem uma fonte alternativa de recursos para atender as 
necessidades de giro da empresa. A empresa negocia as duplicatas com a instituir;ao 
financeira, avaliza-as, ou seja, responsabiliza-se pelo pagamento, caso o sacado nao o far;a. 
0 banco cobra uma taxa de juros (desconto). 0 desconto de duplicatas e uma especie de 
antecipar;ao feita pelo banco as empresas em troca de duplicatas a cobrar, ou seja, e uma 
forma de antecipar o caixa ao seu cliente. Normalmente, o banco, alem de avaliar seu cliente, 
o cedente da duplicata, quer saber quem sao os sacados para julgar tambem a qualidade das 
duplicatas. Geralmente, o prazo do desconto de duplicatas varia entre 30 a 60 dias, conforme 
a atividade do cliente do banco e o contexto economico que o pals esteja vivendo. Caso o 
titulo nao seja pago no vencimento, o banco pode debita-lo na conta do cedente (que assume 
o papel de avalista) e, se for o caso, cobrar multa e juros de mora pelo atraso (PEREIRA, 
2000, p. 344). 

Outras operac;oes possiveis sao a cauc;ao de duplicatas: a empresa absorve 

urn credito mediante cauc;ao de duplicatas, se a empresa nao pagar o emprestimo a 

instituic;ao cedente do emprestimo fica com os creditos das duplicatas; e, desconto 

para pagamento antecipado: a empresa promove junto a seus clientes porcentagens 

de desconto se o mesmo efetuar o pagamento de sua duplicata antes do 

vencimento. 
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SANTOS afirma que: 

E uma garantia muito utilizada pelo mercado bancario, ja que possibilita a diminui~;ao do risco 
de credito par meio da vincula~;ao de duplicatas selecionadas ao emprestimo solicitado. A 
cau~;ao de duplicatas e uma especie de penhor e, como tal, constitui-se como garantia real. A 
palavra caug~o em vez de penhor e utilizada para distinguir o objeto do penhor que, no caso 
de tftulos de credito trata de bens incorp6reos (creditos). (SANTOS, 2000, p. 37). 

Ainda de acordo com SANTOS (2000, p. 37), "a caugao de dup\icatas s6 

produz efeitos a partir da efetiva entrega dos tftulos ao credor, Portanto, na caugao 

de duplicatas, somente podemos considerar a existencia da garantia, a partir do 

momenta em que os tftulos forem entregues ao banco". 

Se o cliente efetuar pagamento em atraso a empresa podera instituir algumas 

sangoes, conforme previsto na LEI No 8.078/90- C6digo de Defesa do consumidor, 

como multa de ate 2% do valor da prestagao e juros de mora especificados no ato 

da venda. 

3.6.5. Formas de Recebimento 

Na verdade, existe urn grande numero de forma de recebimento pelas 

empresas, porem as mais usuais utilizadas pelos clientes sao via pagamento em 

banco, debito automatico em conta corrente, cartoes de credito, cheques a vista au 

pre-datado, numerario, permuta, entre outros. 

A cobranga feita par intermedio de bancos e mais segura e pratica e, 

normalmente, custa menos do que uma cobranga feita em carteira (recebimento 

direto pela empresa). Geralmente, a cobranga bancaria e mais eficiente, pais se o 

sacado (devedor) atrasar o pagamento, o banco nao dispensara os encargos 

morat6rios e, ainda, podera encaminhar o tftulo para protesto ap6s o vencimento ( se 
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for dada essa instrugao ao banco). Ate o vencimento da cobranga, o sacado tern a 

faculdade de efetuar o pagamento em instituigao financeira de sua preferencia, 

facilidade que nao tera, caso o tftulo nao seja pago no vencimento. 

Par medida de seguranga, todos os valores recebidos de clientes, em carteira, 

devem ser depositados em contas bancarias previamente determinadas. Os 

cheques, quando recebidos de clientes, devem ser nominais a empresa e cruzados 

com a expressao "valido somente para deposito em conta do favorecido" entre as 

linhas cruzadas, para que possam ser depositados somente na conta da empresa. 

A area de Cobranga deve enviar diariamente a area de Administragao de 

Caixa, o Relat6rio de Recebimento de Vendas, com os dados sabre valores 

depositados em contas bancarias predeterminadas, bern como valores cobrados par 

intermedio de bancos. 

0 cliente pode ainda efetuar o pagamento no balcao da loja, contra 

apresentagao, em instituigao financeira, par terceiros. Contudo vale ressaltar que 

independe do meio e forma de pagamento a empresa deve sempre fornecer urn 

comprovante deste ato. 

Na atual situagao econ6mica que o pals passa, observa-se muitas 

reportagens sabre o aumento da inadimplencia e cheques devolvidos no mercado, 

em relagao ao aumento do desemprego e consequentemente a diminuigao do poder 

aquisitivo da sociedade. Par isso e de suma importancia citar as atitudes que as 

empresas podem tamar para efetuar a cobranga dos recebfveis nao efetivados na 

data de vencimento par parte dos clientes. 

Depois de constatado o nao pagamento do recebfvel no prazo de vencimento, 

a empresa detentora do mesmo podera efetuar a cobranga extrajudicial, via carta, 



56 

telefonema, visita. Ou judicial via protesto em cart6rio de tftulos, pedido de falencia, 

entre outros. 

3.6.6. Formas de Baixa dos Tftulos a Receber 

Os tftulos de clientes podem ser baixados da contabilidade e controles 

internes mediante polftica estabelecida pela empresa, que pode canter: baixa par 

pagamento no caixa da empresa; baixa por deposito; baixa por retorno bancario, 

quando o cliente efetua o pagamento em instituic;oes financeiras; baixa por permuta; 

baixa por cancelamento das vendas; baixa por devoluc;ao parcial ou total de 

mercadoria; baixa por perda, entre outros. 

Destaca-se ainda, que a legislayao contabil (Lei 6.404/76) e fiscal (IRPJ) 

preconiza a manutenc;ao de Provisao para Credito de Liquidac;ao Duvidosa (PCLD), 

ou seja, contigenciar-se como empresa para aqueles clientes que estao 

inadimplentes e de acordo com os criterios de normatizac;ao estabelecidos pela lei 

podem ser deduzidos do Contas a receber e apropriado como perda na 

Demonstrayao de Resultado do Exercfcio. 

Para explicitar como funciona a baixa por PCLD - Provisao para credito de 

liquidayao duvidosa, utiliza-se como base os arts. 98 a 14 da Lei n° 9.430/96 

(incorporados nos arts 340 a 343 do RIR/99), nos arts. 24 a 28 da IN SRF n° 93/97, 

que a partir do ana calendario de 1997, para efeito de apurac;ao do Iuera real, aquela 

sistematica de provisao constitufda com base em percentual aplicavel sabre o total 

dos creditos a receber foi substitufda pelo regime de deduyao direta de perdas 
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ocorridas no recebimento de creditos, ao qual se comp6e da seguinte forma: I - em 

rela<;ao aos creditos, aos quais tenha havido a declara<;ao de insolvencia do 

devedor, em senten<;a emanada do Poder Judiciario; II - sem garantia de valor: a) 

ate R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), par opera<;ao, vencidos ha mais de seis meses 

independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento; 

b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ate R$ 30.000,00 ( trinta mil reais), par 

opera<;ao, vencidos ha mais de um anos independentemente de iniciados os 

processos judiciais para o seu recebimento, porem mantida a cobran<;a 

administrativa; c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos a mais de um 

ana, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu 

recebimento; Ill- com garantia, vencidos ha mais de dais anos, desde que iniciados 

e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das 

garantias; IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurfdica declarada 

concordataria, relativamente a parcela que exceder o valor que esta se tenha 

comprometido a pagar, observado o seguinte: a) a dedu<;ao da perda sera admitida 

a partir da data da decreta<;ao da falencia ou da concessao da concordata, desde 

que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessaries para o 

recebimento do credito; b) a parcela do credito cujo compromisso de pagar nao 

houver sido honrado pela empresa concordataria podera tambem ser deduzida 

como perda, nas condi<;6es tratadas neste item. 
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3.6.7. Cheques em Cobranga 

E usual para o comercio, o recebimento de venda atraves de cheques. Para 

aqueles pagamentos efetuados em cheque, sejam eles a vista ou pre-datados, deve

se registra-los separadamente, pais os mesmos deverao ter um tratamento 

diferenciado, haja vista que podem ser pagaveis em outras pragas ou foram 

devolvidos por falta de fundos ou sustagao, mesmo que se encontrem em processo 

normal ou judicial de cobranga. Outro ponto a se destacar e o recebimento de 

cheques de terceiros, ao qual deve-se vincular a referida venda, ou seja nota fiscal e 

ou duplicata, para se evitar futuros transtornos, quando da necessidade de 

cobranga, extra-judicial ou judicial. 

3.6.8. Juras a Receber 

De acordo com ludfcibus, Martins e Gelbcke, 2000, p. 95, "o objetivo dessa 

conta eo de registrar os juros a receber de terceiros relativos a diversas operagoes, 

tais como de emprestimo feito a terceiros, juros das aplicagoes em tftulos de 

emissao do governo e outras operagoes nas quais os juros nao sejam relativos aos 

pr6prios tftulos". 

Ainda de acordo com esses autores, 2000, p. 95, "sua contabilizagao deve 

seguir o regime de competencia, ou seja, pro rata temporis calculado pela taxa dos 

juros em fungao do tempo ja transcorrido. A contrapartida e registrada em Receita 

Financeira". 
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E de suma importancia a empresa manter uma polftica de cobranga e 

autorizagao de juros incidentes sobre recebimento de duplicatas em atraso, devido a 

facilidade de alteragao de valores, quando esta rotina nao for clara e objetiva. 

3.6.9. Prova Auditorial 

As fraudes podem ser descobertas por meio de provas diretas ou provas 

indiretas. As provas diretas sao aquelas que todo mundo conhece: a circulagao de 

valores a receber e a pagar e uma das formas de identifica-la, assim como a 

contagem ffsica dos estoques, a contagem fisica do almoxarifado. Sao todas provas 

diretas. Mas existem tambem as chamadas provas indiciarias. Estas tem origem na 

analise das demonstragoes contabeis, no sistema de registros, no controle interne, 

principalmente pelo exame da segregagao de fungoes. 0 indfcio nao pode ser 

tecnicamente considerado como prova, mas e indicador que revela a necessidade 

de aprofundar um exame mais detalhado das operagoes. Na metodologia da 

apuragao de fraudes isso e identificado como provas indiciarias: tenho um indfcio e 

apurar para identificar. 

Dentro da metodologia de apuragao de fraudes temos ainda as chamadas 

provas indiretas. Elas se diferenciam do indfcio porque servem como elemento 

fundamental para confirmar uma suposigao, pois a evidencia da prova indireta 

normal mente e suportada por fatos correlates. 
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3. 7 FRAU DES NOS RECEBIVEIS 

LOPES DE SA e HOOG (2005, p. 92}, afirmam que a "fraude nos creditos, em 

muitos casos, consiste, essencialmente, em: manipular saldos em contas que 

registram valores a receber; receber e embolsar o dinheiro (fraude cometida pelo 

pessoal da empresa, em geral); baixar urn tftulo como se o cliente fosse insolvents, 

embora se tenha recebido o valor; emitir tftulo sem a correspondents venda ou 

cessao de dinheiro". 

Os exemplos a seguir foram retirados e adaptados da obra de LOPES DE sA 

e HOOG (2005, p. 93 e seguintes): 

3.7.1. Manipulagao com os Saldos das Contas de Clientes 

As notas fiscais a prazo geram faturas e duplicatas e sao registrados na 

escrita contabil. Quando ocorre o pagamento, em vez de dar a entrada no dinheiro, o 

responsavel embolsa o mesmo. Na escrita contabil, todavia, o cliente e creditado, a 

debito de uma conta de Despesas Administrativas, com o seguinte hist6rico "Nosso 

acerto de contas com servigos". 

LOPES DE SA e HOOG (2005, P. 93) afirmam que "fica facilitada a 

manipulagao de saldos quando a urn mesmo funcionario se entregam muitas 

fungoes, inclusive a dos registros contabeis". 
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3.7.2. Fraude quanto a Localizagao de Devedores 

As duplicatas sao recebidas pelo cobrador e maliciosamente sao devolvidas a 

cobranga, sob a alegagao de que o comprador havia-se transferido de enderego e 

que foi impossfvel localiza-lo. 0 chefe de cobrangas acreditou no informs e anotou o 

fato na ficha. Dias mais tarde, o cobrador disse ao chefe que descobrira o enderego 

e forneceu-lhe o da casa de urn amigo seu. As cobrangas passaram a ser volvidas 

para o "novo enderego". Em combinagao como amigo, o cobrador apossou-se de 

toda a correspondencia. Como nenhuma resposta viesse, o empresario credor 

resolveu emitir uma triplicata, com outro vencimento e a encaminhou ao Banco. 

Passados varios meses e varias tentativas de cobranga, o cobrador informa que o 

clients se mudou outra praga (de diffcil acesso ). A empresa fica sem receber porque 

o protesto acaba "caindo no vazio". 

LOPES DE SA e HOOG (2005, p. 96) esclarecem que "fraudes desta 

natureza nao sao facilmente detectaveis, pois a palavra do cobrador merece quase 

sempre uma boa dose de fe. E, entretanto, boa norma de controls estabelecer 

"rodfzios" entre os cobradores, tal como, nos casos de "alteragaes de nomes e 

enderegos", sempre investigar". 

3.7.3. Jogo das C6pias de Oocumentos 

0 funcionario tern como rotina de servigo emitir recibos, em tres vias, de todos 

os tftulos recebidos. A primeira via e entregue ao clients com a duplicata; a segunda 
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via anexada ao movimento de caixa do dia; e a terceira via e encaminhada a 

cobranc;a com uma ficha de controle do titulo para a baixa competente. 

Quando percebe que na empresa nao efetua conciliac;ao entre os tftulos em 

carteira e cobranc;a bancaria e os saldos do Razao, passa, esporadicamente, a 

mandar a terceira via para a cobranc;a com o controle e omitir a segunda via do 

recibo no boletim de caixa e embolsando o valor recebido. 

0 uso de multiplas vias de documentos pode facilitar rotinas, mas tambem, se nao 
existirem controles eficazes, podera ser urn veiculo de ardilosas manipula96es. 
C6pias ou vias de documentos nao devem implicar baixas de valores a receber; na 
atualidade os servi9os integrados, per programas para computadores, pedem 
resolver a questae, mas tam bern, per outro lado, precisam de seguranya (para evitar 
as invas6es de erdem eletr6nica). (LOPES DE sA e HOOG, 2005, p. 96). 

3.7.4. Falsificac;ao de Duplicata 

0 encarregado do caixa recebe pela empresa, o valor de duplicatas e nao da 

a pertinente entrada do numerario. Subtrai do almoxarifado de materiais de 

escrit6rio, impressos de duplicatas e como era quem guardava as duplicatas em 

dobranc;a, sustitui as duplicatas recebidas par outras falsas, com vencimentos 

diferentes, falsificando, inclusive as assinaturas. 

LOPES DE SA e HOOG (2005, p. 98) observam que "a substitui<;ao de 

documentos pode ocorrer em uma empresa onde os controles sao debeis ou quando 

existe acumulac;ao de fungoes que permite a um s6 funcionario ter em suas maos 

todo urn processo de trabalho. 
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3.7.5. Supostas Devolugoes e Duplicatas Recebidas 

Em determinados ramos de neg6cios e habitual o cliente comprar com a 

condigao de trocar ou devolver se o produto adquirido nao atender as suas 

necessidades. 

0 encarregado de uma filial tendo recebido uma duplicata, mandou que se 

registrasse todavia, como "devoluc;ao de mercadorias". 0 cliente teve sua conta 

regularmente encerrada e no estoque deu-se a "entrada" da mercadoria. Na pratica, 

a fraude funcionou, pais o cliente teve sua conta "encerrada", e o caixa nada teve a 

seu debito. 

Na ocasiao dos inventarios, como era o gerente quem preparava as listagens, 

alterou a "quantidade" das mercadorias na "listagem que remeteu a matriz" a ficha 

de estoques o fraudador a subtraiu, substituindo-a par outra, por ele maquinada, de 

modo a fazer "coincidir" o saldo com o inventario. Na adulteragao da ficha, ele deu a 

baixa no estoque fazendo referencia a uma nota fiscal de numero par ele escolhido, 

mas que nao se referia a venda real da mercadoria. 

LOPES DE SA e HOOG (2005, p. 1 01) aconselham: Como a devolugao pode 

ensejar fraudes e necessaria que seja examinada sempre com o maior cuidado. 

3.7.6. Procedimentos Confusos e Burocraticos 

0 chefe do escrit6rio de uma loja resolve implantar urn regime confuso de 

caixa para dele tirar proveito, manobrando as duplicatas a receber. Mantem as 
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duplicatas em carteira, alegando que o sistema e mais "economico". As quitagoes 

passam a ser dadas aos clientes "no verso" das duplicatas, sendo comprovante de 

caixa a 28 via das mesmas, porem sem qualquer referencia se haviam sido quitadas 

em dinheiro ou em cheque. 

Esse procedimento torna diflcil a conferencia dos "depositos" bancarios, pais 

nao se pode claramente identificar as origens. Para tornar mais confuso a rotina, o 

administrador saca dinheiro em banco para suprir seu caixa pessoal, quando deveria 

fazer os pagamentos em cheques nominatives. 

Assim, podia dar quitagao na 1 a via e manipular a 28 da forma como bern 

entendesse. 

LOPES DE SA e HOOG (2005, p. 1 03) observam "que tal fraude confirm a a 

tese de que a acumulagao de poderes e uma porta aberta pra a fraude e outra 

confusao habitual que se arma para fraudar as duplicatas a receber e a de nao 

manter contas analfticas (au seja, uma para cada cliente au devedor). 

3.7.7. Multas Sabre Atrasos de Pagamentos 

Determinada empresa tinha par norma cobrar 5% sabre o atraso nas 

duplicatas, sendo esta uma "clausula" do contrato de vendas (Ciausula penal 

conforme faculta as arts.408 a 4112 do CC/02). 

0 tesoureiro que recebia as duplicatas resolveu subtrair o valor dos juros 

cobrados de algumas duplicatas. Para tanto, alterou a data do vencimento da 
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duplicata na 2a via que servia de "comprovante de caixa", sugerindo a impressao de 

que o tftulo fora liquidado na data do vencimento. 

Em conluio com funcionario da carteira de cobran9a, ficou acertado que o 

mesmo jamais denunciaria "discrepancias", oferecendo a ele parte do proveito que 

tirava. 

LOPES DE SA e HOOG (2005, p. 1 05) alertam que "a adultera9ao de 

documentos nem sempre e percebida pelos controles comuns, e nas c6pias existe 

maior facilidade, ainda, para realiza-las". 

3. 7.8. Transposi9ao de Saldos 

0 chefe da contabilidade de uma empresa premeditou uma fraude, utilizando

se de meios contabeis. No fim do exercfcio, ao transpor os saldos do balan90, 

subtraiu urn valor expressive do saldo da conta de clientes e, para manter o 

equilfbrio, usou de redu9ao semelhante no saldo da conta de Provisao para Creditos 

Duvidosos. 

A seguir, subtraiu a ficha anaHtica do Razao de urn cliente que devia, 

exatamente o mesmo valor fraudado na contabilidade. 

Procurou entao o cliente e solicitou que o pagamento deveria ser feito 

diretamente na contadoria porque estavam "mudando o sistema de escritura9ao". 

Quando o cliente liquidou, o dinheiro nao entrou no caixa, mas nao era mais 

necessaria creditar-se o cliente, pais sua conta ja estava "encerrada". 

LOPES DE sA e HOOG (2005, p. 1 08) recomendam que "nao se deve deixar 

de conferir as transposi¢es de saldos de urn exerdcio para outro, considerando que 
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estao "obvicamente" corretos. Os transportes de saldos podem encobrir erros e 

fraudes". 

3.8. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE CONTAS A RECEBER 

A auditoria das contas a receber tern por objetivo determinar sua existencia e 
representatividade contra os devedores envolvidos; determinar se e de propriedade da 
companhia; determinar se foram utilizados os principios de contabilidade geralmente aceitos, 
em bases uniformes; determinar a existencia de restri~;oes de uso, de vincula~;oes em 
garantia ou de contingencias; e determinar que esta corretamente classificada nas 
demonstra~;oes financeiras e que as divulga~;oes aplicaveis foram expostas par notas 
explicativas. (ATIIE, 1998, p. 271). 

ATTIE (1998, p. 272) ainda complementa que "os procedimentos de auditoria 

a serem utilizados para a obten<;ao dos objetivos determinados sao dependentes da 

avalia<;ao do controls interno e da materialidade envolvida". 

A seguir, seguem-se alguns procedimentos que poderao ser utilizados 

durante a execugao dos trabalhos de auditoria. 

3.8.1. Confirmagao de Contas a Receber 

De acordo com SILVA (1992, p. 160), "a confirmagao de contas a receber 

exige comunicagao direta com os devedores, antes e durante o exame das 

demonstragoes contabeis". 

ATTIE (1998, p. 134) esclarece que "a confirmagao, como procedimento de 

auditoria, implica a obtengao de declaragao formal e imparcial de pessoas 

independentes a empresa e que estejam habilitadas a confirmar''. 
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A data da confirmavao, o metoda utilizado para pedi-la e a quantidade a ser solicitada sao 
determinados pelo auditor independente. 0 objetivo primario da circularizavao e o de obter 
uma confirmavao da autenticidade de determinado valor, ou porcentagem do saldo existente. 
Assim sendo, e importante que as contas selecionadas para circularizavao constituam 
amostra significativa dos valores a receber. (SILVA, 1992, p. 160). 

Esta tecnica de auditoria, a circularizavao, esta normatizada atraves da Resoluvao CFC 
820/97, mais especificamente no item 11.2.6.2, letra "c", que trata da aplicavao dos 
procedimentos da auditoria quanta a investiga9ao e confirma9ao. A tecnica citada permite urn 
grau maior de certeza da validavao dos saldos a receber ou a pagar, pais acaba por conferir 
os valores registrados no balanvo auditado, com a outra ponta de relacionamento da 
sociedade empresaria. (HOOG e CARLIN, 2004, p. 79). 

3.8.2. Procedimentos para a Circularizac;ao 

0 ponto de partida e, normalmente, a relavao das contas a receber, preparada pelo cliente, 
ou as pr6prias fichas de razao, ou ainda, as fichas de controle extracontabil do setor de 
cobran{:a, quando a contabilidade nao possuir fichas analfticas. 
Com o universo a disposivao, o auditor deve decidir sabre o numero das contas que devem 
ser circularizadas. Raras vezes todas as contas sao submetidas a circularizac;ao. 
Normalmente e estabelecido urn valor-limite e, nesse caso, todos os saldos acima dele sao 
selecionados. (SILVA, 1992, p. 163). 

ATTIE (1998, p. 135) ainda complementa afirmando que uma vez feita a 

selec;ao dos itens a serem confirmados, o auditor deve exercer controle rigoroso 

quanta ao despacho dos pedidos de confirmagao e o efetivo recebimentos das 

res pastas. 

Entre outras, as seguintes informavoes relativas ao procedimento de confirmavao sao de 
grande valia: concisao das cartas de pedidos de confirmavao, com as datas determinadas 
como base para o procedimento de confirmavao; revisao detalhada quanta ao nome e 
enderevo da pessoa selecionada, data-base do pedido de confirmavao e as assinaturas 
autorizadas; envelopamento das circulares, colocavao do envelope de retorno, selagem e 
respondidas, confirmavao pessoal para os pedidos de confirmavao nao respondidas aos 1 o e 
2° pedidos; e procedimento alternativo de verificat;ao para as respostas nao recebidas, 
atraves de 1°, 2° pedidos de confirmavao pessoal (ATTIE, 1998, p. 135). 
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3.8.3. Circulariza<;ao de Outras Contas a Receber 

De acordo com SILVA (1992, p. 167), "se forem significativos, os tftulos a 

receber, as contas a receber diversas e quaisquer valores em garantia relatives a 

essas contas, devem ser circularizados". 

SILVA (1992, p. 167) ainda afirma que "a circulariza<;ao de tftulos deve incluir 

a importacia nominal, a taxa de juros, a garantia, a data de vencimento, a situa<;ao 

do pagamento de juros eo saldo a liquidar". 

3.8.4. Exames das Contas de Pouca Movimenta<;ao 

SILVA (1992, p. 170) orienta que "para exame dessas contas nao sera 

necessaria despender muito tempo. Deve-se apenas elaborar rela<;ao de algumas e 

discutir com o responsavel pelo setor de credito, indagando-o das razoes e verificar, 

em algumas del as, documentos que justifiquem os saldos". 

SILVA (1992, p. 170) tambem alerta que "o auditor deve, entretanto, estar 

atento para as condi<;oes gerais da empresa ( excesso de produtos acabados, falta 

de produtos, creditos, atrasos de pagamentos etc.), pais alguns desses aspectos 

podem ter rela<;ao com a pouca movimenta<;ao da conta. Deve ser preparado papel 

de trabalho para sustentar as informa<;oes verba is obtidas". 

ATTIE (1998, p. 132) ressalta que "a quantidade e a profundidade requeridas 

para suportar a opiniao do auditor sao questoes que o auditor deve determinar 

quando no exercfcio de seu jufzo profissional ap6s estudo meticuloso que cada caso 

requer. A natureza do item em exame, a materialidade, o risco envolvido eo tipo de 
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material como prova disponfvel devem ser analisados pelo auditor para exercer seu 

jufzo a luz de elementos palpaveis". 

3.9. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS A 

RECEBER 

ATTIE efetua uma sistematizagao de frauds junto a contabilidade de modo a 

dar uma visao geral da importancia do controls interne, dividindo as mesmas em: 

nao encobertas: sao aquelas em que o autor nao considera necessaria esconder, porque o 
controle interno e muito fraco. Urn exemplo seria a retirada de dinheiro do caixa sem efetuar 
nenhuma contabilizayao. Encobertas temporar'1amente: e feito sem afetar os registros 
contabeis, como por exemplo, retirar dinheiro proveniente das cobranyas, omitindo o registro 
de modo que seu montante possa ser coberto com o registro de cobranyas posteriores e 
sucessivamente e encobertas permanentemente: nesses casas, os autores da irregularidade 
proocupam-se em alterar a informar.;ii.o contida nos registros e outros arquivos, para assim 
ocultar a irregularidade. Par exemplo, a retirada indevida de dinheiro recebido de clientes 
poderia ser, encoberta, falsificando-se as somas dos registros de cobranc;:as; porem, isto nao 
bastaria, pais, como o valor a creditar aos clientes nao poderia ser alterado sem o risco de 
futuras reclamayoes, deve-se procurar outro artiflcio. Este poderia consistir em manter as 
somas corretas no registro de cobranyas; porem, alterando as somas da conta 
correspondente no razao geral, modifica-se, tambem, outra soma de preferencia alguma 
conta de despesas para, assim, manter a igualdade entre saldos devedores e credores. 
Naturalmente, isto supoe o livre acesso do interessado aos registros contabeis, o que 
contraria os bans principios do contro\e interno (ATTIE, 1998, p. 137) 

Utilizando-se desses mesmos conceitos percebe-se a importancia da 

estruturagao do controls interno para o contas a receber, onde o controls interno e o 

sensor do risco nao gerenciado corretamente. 

Conforms MAGALHAES (2001, p. 1 08), o question aria e uma ferramenta 

importante para a elaboragao e confirmagao da eficiencia e eficacia do controls 

interno. 

No Anexo I, tem-se urn exemplo de questionario e MIGLIAVACCA (2002, 

p.130) sugere "a aplicagao de questionario a entrevistados de diferentes nfveis 
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hierarquicos de uma mesma empresa "X" . a fim de se avaliar os riscos de controle 

interno, quest6es essas baseadas em procedimentos de auditoria interna". 

Ap6s a aplicagao do questionario, efetua-se o gabarito e com os numeros 

obtidos pode-se chegar a algumas conclusoes preliminares. 

Por exemplo: no geral os controles internes desta empresa estao satisfazendo 

os anseios da alta administragao e dos empregados? 

A partir desses numeros, e possfvel definir uma estrategia de implantagao de 

controles internos, com base nas diretrizes sobre planejamento, execugao e 

control e. 

0 planejamento podera efetuar-se a partir das informagoes obtidas atraves do 

questionario aplicado. Dessa forma as principais questoes abordadas sabre controle, 

segundo adaptagao efetuada a partir de MIGLIAVACCA (2002, p.130) podem ser: 

implantagao e divulgagao, de forma clara e objetiva da missao da empresa; 

implantagao e divulgagao da polftica de controles internes; implantagao e divulgagao 

de padrao etico da empresa; implantagao e divulgagao de polftica de interesses e 

conflitos; definigao das responsabilidades de cada empregado e fungao, 

formalmente; avaliagao continua da relagao custo/beneffcio dos controles existentes; 

planejamento de staff para substituigao do caixa e do contas a receber, quando do 

gozo de ferias destes empregados porno minima 20 dias; implantagao de alteragao 

das senhas de sistema e seguranga periodicamente; cancelamento da possibilidade 

do contas a receber alterar vencimentos e valores, sem uma segunda senha de 

maier nfvel hierarquico; cancelamento de contas bancarias inativas; cancelamento 

do acesso da tesouraria para efetuar baixas; implantagao de recibos pre-numerados 

para recebimento de duplicatas em carteira; contagem ffsica dos ativos, 
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periodicamente pela contabilidade; analise sabre a eficiencia e eficacia do sistema 

integrado, vista que e necessaria efetuar planilhas a parte para complementa-lo. 

MIGLIAVACCA (2002, p.90) sugere, tomando como base as prioridades 

acima levantadas, o seguinte quadro enfocando o controle necessaria e as possfveis 

riscos inerentes: 
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Quadro 8 - Controle lnterno - Objetivos, Controles e Possfveis Riscos 

Objetivos Con troles Posslveis Riscos 

a) implantar e divulgar a a) periodicamente aplicar urn a) falta de 
missao da empresa questionario abordando o comprometimento dos 

comprometimento dos empregados em relac;ao 
empregados, em relayao aos a empresa, implicando 0 

objetivos da empresa desapego 

b) politica de controles b) montar uma sistematica de b1)erros, conivencias; 
internes controles, com verificac;Oes b2) roubo ou desvio de 

peri6dicas valores; 
b3)ineficiencia e ineficacia 
dos controles 
b4) falta de confiabilidade 
nas informac;oes 

c) os empregados devem ter c) implantac;ao de manual de c) os empregados atuam 
comportamento de retidao, conduta etica conforme a sua 
honradez e integridade na percepc;ao, podendo 
conduta dos neg6cios da prejudicar a imagem da 
empresa empresa 

c1) perda de clientes 

d) padronizayao de ideais d) implantayao de uma poHtica d) abuso de poder 
comuns, quando houver de interesse , com convergencia hierarquico 
conflito de interesses aos interesses da alta d 1) manipulayao de 

administrac;ao I diretoria empregados 

e) deixar claro o que cad a e)definic;ao das e) pode-se cobrar as 
empregado deve e pode fazer responsabilidades de cada responsabilidades 
e quais sao suas empregado e funyao, e1) empregado desocupado 
responsabilidades formal mente; tern tempo de pensar e agir 

e2)apurar 
responsabilidades 



Objetivos 

f) os controles nao podem 
gerar despesas 

g)cumprir com a legislayao 
vigente sobre ferias 

Controles Possfveis Riscos 

f) avaliayao continua da f) gastar com controles 
relagao custo/beneffcio irrelevantes, prejudicando o 
dos controles existente; fluxo de caixa da empresa 

g)planejamento de staff para g) se algo estiver errado 
substituigao do empregado nesses departamentos, o 
do caixa e do contas a outre empregado podera 
receber, quando do gozo de identificar 
ferias destes empregados por g1) desvio de ativos 
no mfnimo 20 dias; 

h) ter seguranga nos h)implantayao de alterayao h) se urn empregado sair da 
empresa, nao podera 
acessar as informagoes 
confidenciais; 

sistemas e ativos da empresa das senhas de sistema e 
seguranya periodicamente; 

i)confiabilidade nas 
informayaes geradas pelo 
contas a receber 

h1) corrupyao; 
h2) fraude 

i)cancelamento da i) manipulayao de 
possibilidade do contas a informayao 
receber alterar vencimentos e i1) fraude 
valores, sem uma Segunda i2) desvio de ativo 
senha de maier nfvel 
hierarquico; 

j) centrale sabre as contas j) cancelamento de contas j) utilizagao inadequada das 
bancarias bancarias inativas contas 

k) controle do recebimento 
em caixa, em relayao as 
baixas 

j1) custo na emissao de 
extratos e manutengao das 
contas 

k)cancelamento do acesso k) baixa efetuada sem o 
da tesouraria para efetuar recebimento do 
baixas numerario; 

k1) erro, manipulagao 
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Objetivos 

I) controle dos recebimentos 
em carteira 

m)controle dos ativos da 
empresa 

n)diminuiyao dos controles 
paralelos em planilhas 

Controles Possiveis Riscos 

l)implantayao de recibos pre- I) baixa incorreta 
numerados para recebimento 11) recebimento sem baixa 
de duplicatas em carteira; 12) falta de controle dos 

recebimentos efetuados pelo 
caixa 

m)contagem fisica dos ativos, m) desvio de ativos 
periodicamente pela m1) corrupgao 
contabilidade 

n)analise sobre a eficiencia e n)planilhas sao instrumentos 
eficacia do sistema integrado, faceis de adulterayao 
visto que e necessaria n 1) falta de customizagao 
efetuar planilhas a parte para dos recursos 
complementa-lo. n2)manipulagao das 

informayees 

Fonte: Adaptado de MIGLIAVACCA (2002, p.90) pelas autoras. 
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Como pode ser comprovado na col una de riscos, o centrale interne fraco pode 

facilitar a fraude. Os pontes de controle acima levantados foram descritos a partir do 

questionario aplicado, porem e possfvel acrescentar outros de igual importancia, que 

sao de relevancia para a alta administragao e sao facilmente identificados pela 

contabilidade da empresa, vista que quase todas as informagoes monetarias e 

ffsicas convergem para a mesma. 

Finalmente, como proposta deste trabalho, a tftulo de orientagao para 

implementagao de controles internes e programa de auditoria para prevenir fraudes 

nos recebfveis, propoe-se que as empresas foquem sua atengao aos itens 

destacados no quadro 9, a seguir: 
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Quadro 9 - Contas a Receber- Objetivos, Controles e Posslveis Riscos 

Objetivos Controles 
a) acesso aos valores e a) acesso restrito com controle de 
caixa da empresa deve ser chaves 
permitido somente com 
autorizayao 

b) assegurar que todas as 
notas fiscais sao 
devidamente lanc;adas no 
contas a receber do cliente 

b )o sistema de faturamento deve ter 
lanc;amento automatico. NF's manuais 
devem ser controladas numericamente, 
arquivadas sequencialmente e 
reconciliadas com a contabilidade 

c) assegurar que os c1 )registro de cheques recebidos; 
recebimentos de caixa sao c2)reconciliac;ao dos depositos 
processados e depositados efetuados versus baixa na conta do 

cliente no contas a receber 

Possiveis Riscos 
a) roubo ou desvio de 
val ores 

b1) contas a receber 
incobraveis; 
b2) Menores receitas; 
b3) Desvio de 
recebimento; 
b4) lnconsistencia de 
informac;Oes gerenciais 

c1) desvio de 
recebimento 
c2) creditos de c\ientes 
naolanc;ados, podendo 
gerar cobranc;a indevida. 

d) notas fiscais de d1) manter os itens devolvidos em area d1) desvio ou perda dos 
devoluc;8o devem ser segura itens devolvidos 
baixadas do contas a d2) emitir documentos de recebimento d2) baixa equivocada no 
receber apos assegurada a de mercadorias contas a receber 
entrada dos itens no d3) as baixas do contas a receber d3) creditos de 
estoque devem estar acompanhadas destes devoluc_;:Oes nao 

e) assegurar que todas as 
contas a receber sao 
cobradas 

f) assegurar a cobranc;a 
judicial 

g) assegurar o transite de 
cheques pre-datados 

documentos lanc;ados ao cliente d4) 
diferenya nos estoques 

e1) resume do contas a receber por 
vencimento e2) acompanhamento 
dos atrasados pelo depto. De credito e 
cobranc;a 

f1 )resume dos titulos em cobranc;a e a 
sua posiyao junto ao processo judicial 
por parte do advogado 
f2) efetuar comparac_;:ao com o relatorio 
do advogado e do contas a receber 

g) efetuar lastro do cheque com a nota 
fiscal e seu respective deposito 

-

e1) nao cobranc;a de 
valores devidos 
e2) aumento na 
necessidade de capital 
em giro 

f1) nao cobranc;a de 
valores devidos 
f2) desvio de ativo 
f3) ineficiencia do 
advogado 

g)desvio de ativo 
g2) nao cobranc;a de 
valores devidos 
g3)perda de prazo para 
cobranc;a judicial 

Fonte: Adaptado de MAGALHAES (2001, p. 53) pel as autoras. 
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Com base nas informagoes acima descritas o auditor interno pode elaborar 

urn controle interno a priori nas areas de maior risco levantadas pelo questionario, 

porem, segundo SILVA ( 1992, p.95) "nao se pode isentar controles quanta ao 

pedido, entrega, faturamento, contabilizagao e cobranga, identificando a exatidao da 

identificagao do cliente, descrigao da mercadoria e correlayao com a tabela de 

prego, aprovayao do credito pelo cadastro, comprovagao da entrega correta, 

correlagao das notas fiscais com os pedidos, baixa correta nos estoques da 

mercadoria, controle das duplicatas, debito correto do cliente, classificagao correta 

da venda, controle de baixas, remessas e conciliagao bancaria e provisao e baixa 

para devedores duvidosos". 
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4. CONSIDERACOES FINAlS 

As empresas de pequeno e medio porte possuem grande deficiencia para se 

prevenir e/ou amenizar o risco de fraudes nos recebfveis, visto que, boa parte delas 

nao possui sistema de preven<;ao de fraudes e acabam absorvendo em seu 

resultado prejufzos oriundos deste problema. 

Muitas vezes, a fraude pode levar a empresa a incorrer em erros na tomada 

de decisao estrategica, podendo leva-la a insolvencia. Entao como se prevenir de 

fraudes? 

As fraudes, conivencia e erros ocorridos nos recebfveis das empresas sao, 

muitas vezes, justificados pela organiza<;ao como sendo de responsabilidade do 

empregado da area, recaindo sobre este todo o problema. Porem, pode ser tambem, 

de responsabilidade do processo, ou seja, dos controles falhos na estrutura 

organizacional, e, portanto de responsabilidade da alta administra<;ao. 

Desta forma, a proposta deste estudo foi demonstrar a Auditoria como 

ferramenta na preven<;ao dessas possfveis fraudes, utilizando-se dos controles 

internos. 

0 crescimento das organiza<;6es sem a ordem que o controle interno 

proporciona se torna insustentavel. Os controles nao protegem apenas a 

organiza<;ao, mas tambem as pessoas que nela trabalham, adicionando valor 

economico a entidade. 

Nas Normas Brasileiras para o Exercfcio da Auditoria lnterna, "Controles 

lnternos devem ser entendidos como qualquer a<;ao tomada pela administra<;ao 

(assim compreendida tanta a Alta Administra<;ao como os nfveis gerenciais 
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apropriados) para aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas 

estabelecidos sejam atingidos. Essas agaes tern a finalidade de conferir a precisao e 

confiabilidade aos dados contabeis, promover a eficiencia operacional e encorajar a 

aderencia as polfticas administrativas prescritas". 

Quais sao os responsaveis pelos controles internos? Os auditores internos? 

Os Gerentes? Errado. Todos sao responsaveis pelo correto funcionamento do 

controle interno. Ao Auditor, cabe a fungao de avaliar se o sistema de controle 

interno esta funcionando como estabelecido e caso contrario, de propor o 

estabelecimento do mesmo, se ele nao existir, ou melhorar a sua qualidade. 

Entao, todos os empregados de uma empresa precisam estar atentos ao 

conceito e aos objetivos dos controles internos. Ao empresario cabe a fungao de 

ajuda-los a atingir os prop6sitos do controle interno estabelecido. 

0 nfvel de controle a ser implantado depende da relagao custo/beneffcio nos 

processes de cada organizagao. 0 exercfcio da fungao de controlar e conhecido de 

todos, mas como faze-lo? 

0 primeiro ponto para definir o controle interno e descrever seu objetivo, o 

segundo e definir o padrao (como deve ser, ou seja, modelo ideal), o terceiro 

elemento de controle e a comparagao entre o que e eo que deveria ser (padrao) e 

par ultimo a agao corretiva, quando for constatado erro. 

Para melhor entendimento de cada elemento, a administragao deve 

fundamentar sua decisao nos fatores basicos de gestao (utilidade, praticidade e 

economia), escolher o tipo de controle mais adequado, ter os elementos do sistema 

devidamente coordenados e utilizar as demonstragoes e relat6rios contabeis como 

urn elemento basico para suas analises de anormalidade e tendencias. 
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Alem disso, a administragao, para efetivar controles de prevengao deve ter 

em seu corpo administrative pessoas fntegras, competentes, treinadas e de 

confianga; tambem se faz necessaria a segregagao de fungoes a fim de prevenir as 

oportunidades de fraudes, urn sistema adequado de autorizagoes para prevenir o 

mau uso de recursos da empresa, documentos adequados no processamento das 

transagoes e contagem ffsica dos ativos, etc. 

Para reduzir as possibilidades de fraudes e erros, os procedimentos devem 

ser coordenados de maneira que o trabalho de uma pessoa seja automaticamente 

checado por outra, inteiramente independente da primeira. Para determinar ate onde 

os controles devem abranger, deve-se mensurar os fatores como nfveis de risco de 

perda ou erro, custo de procedimentos preventives, disponibilidades de recursos 

humanos e materiais. 

Conforme demonstrado no curso do estudo, nao basta ter somente alguns 

bans controles internes, e necessaria sempre estar atualizando-os e adaptando-os a 

realidade atraves da Auditoria lnterna. A prevengao e urn trabalho contfnuo e 

ininterrupto. A Auditoria, neste aspecto, tern urn papel de extrema importancia na 

avaliagao permanente destes controles internes dentro das organizagoes; tern ainda 

urn papel decisive na prevengao, identificagao e/ou apuragao das fraudes contra as 

organizagoes, bern como na coleta e selegao de provas e indfcios (aliada a 

contabilidade), que possam ser apresentados contra os fraudadores, tanto na esfera 

civil (reparagao de danos) como na esfera criminal. 

Como se pede verificar e necessaria classificar o controle interne conforme 

sua importancia, influencia e risco na atividade global da empresa. Gada empresa, 
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em func:;ao dos seus objetivos operacionais especfficos, mantera nfveis de centrale 

interne em seus ciclos operacionais, distintos de outros ramos de atividade. 

Enfim, ressaltamos novamente a importancia para o escopo deste trabalho, 

se fundamentar teoricamente as tipos de fraudes que podem ocorrer nas 

organizac:;oes e de modo especffico, no contas a receber detectados nas empresas. 

Como ponto chave da monografia, destacamos o aprofundamento nos 

Controles Internes e as principais falhas que podem ocorrer nas empresas, 

pesquisando, sob o ponto de vista te6rico, as principais pontos de centrale para 

evitar fraudes nas organizac:;oes. 

Com a estruturac:;ao e desenvolvimento dos itens procuramos dar a verdadeira 

dimensao da grande importancia da implementac:;ao dos controles internes e 

programa de auditoria na prevenc:;ao de fraudes. 

Dessa forma acreditamos ter alcanc:;ado o objetivo principal desta pesquisa, 

que era retratar a Auditoria como ferramenta das empresas no combate a fraude e 

como objetivo secundario, porem nao menos importante, esperamos ter aguc:;ado o 

interesse dos estudantes e profissionais da area contabil com relac:;ao as mais 

diversas areas de atuac:;ao e pesquisa do profissional contabil e o quanta ele pode 

assessorar no ambito em empresarial e de pesquisa cientffica. 

Ap6s a realizac:;ao deste trabalho, vimos com satisfac:;ao que o 

aprofundamento do tema, aprimorou e enriqueceu nossos conhecimentos que fomos 

adquirindo ao Iongo dos meses em que cursamos o MBA, o que nos faz mais 

conscientes e com maior visao na nossa vida profissional. 

Tambem que no decorrer deste estudo, foram identificadas algumas outras 

linhas de importancia, atuac:;ao e estudo da contabilidade que se inclui como 
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coadjuvante direto na preven9ao de fraude, ao qual pode servir como fonte de 

inspira9ao para uma futura pesquisa, como a etica contabil - empresarial e a 

Controladoria focada em or9amento empresarial. 
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6. ANEXO 1- MODELO DE QUESTIONARIO 

Empresa: ________________________________________________ __ 

Respondente: __________________________________________ ___ 

Cargo: __________________________________________________ __ 

Data: ____________________________________________________ __ 

Questionario base para a formulagao do controle interno, ao qual o 

entrevistado devera avaliar e dar sua nota para cada ponto de controle de sua 

organizagao . A nota varia de 0 a 5, notas abaixo de 3 merecem atengao e se a 

pergunta , par algum motivo nao se aplica a empresa o entrevistado devera assinalar 

N/A, au seja, nao se aplica. 

1. Missao da Empresa 

1.1. Existe definigao clara e objetiva da missao em sua organizagao? 

1.2. No seu departamento existe definigao clara e objetiva da missao? 

2. Politica sabre controle interno 

2.1. Existe uma polftica formalizada, definida e difundida a respeito de controles 

in\ernos? 
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3. Controles Internes 

3. 1 . Ha controles internes contabeis na empresa? 

jNtA 

3.2. Ha concordancia formal com os padroes eticos estabelecidos pela empresa? 

3.3. A empresa possui pessoal de confianga com habilidade, treinamento e 
experiencia necessaria para executar satisfatoriamente as suas 
responsabilidades? 

3.4. Quando ha conflito de interesses, a empresa dispoe de uma polltica de 

interesses formalmente estabelecida? 

3.5. E difundido um plano organizacional (organograma) que inclua a delegagao e 

a coordenagao de responsabilidades estabelecidas com a devida segregagao 

de fungoes? 

3.6. Existe uma adequada estrutura contabil, direcionada para cada unidade 

operacional, incluindo tecnicas contabeis e de orqamento, um plano de contas 

adequado, manual de procedimento e fluxograma detalhado das transac;oes 

contabeis? 
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3.7. Existe procedimento para autorizayao e aprovayao de transagaes? 

3.8. Ha registro das transagoes em detalhes razoaveis, exatos e em tempo habil? 
(ex. as baixas no contas a receber, as ligagoes de cobranga) 

3. 9. E efetuada revisao completa da preparagao dos relat6rios contabeis e 
financeiros para usa interne? 

jNIA 

3.1 0. As instalagoes ffsicas sao adequadas e possuem salvaguardas para prevenir 

movimenta9~m inadequada de bens? 

3.11 . Ha revisao dos sistemas de controls da empresa? 

3.12. Ha avaliagao continua da relagao custo/beneffcio dos controles existentes? 

jNtA 

3.13. Ha comprometimento dos nfveis gerenciais para com os controles internes 

projetados para detectar fraudes e praticas ilegais e antieticas que ponham 

em risco os ativos e conceitos da empresa no mercado? 
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3.14. Existe controle superior e autorizagao par escrito para quaisquer 

transgressoes de controles internos de grande importancia para a empresa? 

4. Aspectos Gerais de Controle 

4.1. As definic;oes das responsabilidades de cada colaborador na empresa estao 

bern definidas formal mente? 

4.2. E efetuada conciliagao bancaria diariamente? 

4.3. As baixas no contas a receber sao efetuadas diariamente? 

/N/A 

4.4. Na empresa os seguintes departamentos sao independentes um do outro: 

Contabil\dade, faturamento, credito e cobranc;a, caixa, vendas e expedigao? 

4.5. Documentos e valores sao diretamente encaminhados as pessoas 

autorizadas a recebe-los? 

4.6. 0 empregado do caixa tira suas ferias anualmente, no mfnimo 20 dias 

seguidos , enquanto outra pessoa efetua as suas atividades naquele mes? 
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4.7. 0 empregado do contas a receber e cobranc;a tira suas ferias anualmente, no 

minimo 20 dias seguido , enquanto outra pessoa efetua as suas atividades 

naquele mes? 

4.8. Sao efetuados capias de seguranc;a dos registros contabeis e do contas a 

receber e essas capias sao guardadas em local seguro contra incendio, 

inundac;ao, deteriorac;oes entre outros? 

4.9. Qualquer suspeita de fraude e comunicada a alta administrac;ao? 

\N/A 

4.10. A execuc;ao das horas extras e previamente autorizada pel a gerencia 

superior? 

[o [1 [2 [3 [4 [s \N/A 

4.11. Os empregados possuem senha individual para acesso ao sistema 

informatizado da empresa? 

[o [1 [2 [3 \4 [s [N/A 

4.12. As senhas sao alteradas periodicamente? 

[0 [1 [2 [3 [4 [s [N/A 
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4.13. Os acessos aos arquivos sao restritos ao pessoal que o utiliza? 

4.14. A empresa participa de certifica9ao ISO- qualidade total? 

5. Credito e Cobran~a 

5.1. Os limites de credito sao previamente aprovados e reavaliados 

periodicamente pe\a Diretoria financeira? 

5.2. As concessoes de credito aos clientes sao efetivadas ap6s criteriosa analise e 

se foro caso, coberta por garantias reais? 

5.3. As rela9oes empresa-distribuidor-representante sao suportadas par contratos, 

ao qual sao definidos as responsabilidades, direitos e obrigat;oes das partes? 

5.4. Prorrogagoes de vencimentos de tftulos estao suportadas e suas aprovagoes 

evidenciadas pela gerencia? 

5.5. A aprova9ao dos pedidos de faturamento e criteriosa? 
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5.6. As duplicatas emitidas e nao negociadas, ao qual serao cobradas em carteira 

possuem controle a parte? 

5.7. A baixa de tftulos e adequadamente suportada pelos avisos bancarios e ou 

depositos identificados? 

jNtA 

5.8. As baixas sao efetuadas pelo numero mfnimo de empregados? 

jNtA 

5.9. Os representantes sao instrufdos a remeterem eventuais recebimentos em 

cheques diretamente ao caixa? 

jNtA 

5.1 0. Os cheques recebidos estao devidamente cruzados e nominais a empresa? 

5.11. Os lan<;amentos de creditos incobraveis e efetuada somente ap6s esgotadas 

todas as possibilidades reais de cobran9a e devidamente autorizada pela 

Gerencia responsavel? 

jNtA 
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5.12. 0 cancelamento de notas fiscais ou tftulos sao devidamente autorizados pelos 

nfveis hierarquicos pre estabelecidos e suportados por adequada justificativa 

e documentos? 

5. 13. Existe conciliac;ao mensa I da posic;ao do contas a receber com os registros 

contabeis? 

5.14. Ocorre confrontac;ao entre o informative da cobranc;a de duplicatas em 

cobranc;a judicial e relat6rio do( s) advogado( s )? 

/D /1 /2 /3 /4 /5 /N/A 

5.15. A empresa efetua controle dos cheques pre-datados recebidos? 

/D /1 /2 /3 /4 /5 /N/A 

5.16. A baixa da duplicata e efetuada somente quando da compensac;ao do 

cheque? 

5.17. 0 contas a receber possui acesso para alterar data de vencimento ou valor 

das duplicatas? 

6. Caixa 
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6. 1. Sao mantidas contas bancarias inativas? 

6.2. A responsabilidade de recebimento e deposito de valores esta centralizada a 

urn numero minima de pessoas? 

jNtA 

6.3. 0 empregado da tesouraria possui acesso para efetuar baixa de duplicatas no 

contas a receber? 

jNIA 

6.4. Os recebimentos de caixa sao registrados apropriadamente em recibos pre

numerados e arquivados seqOencialmente? 

6.5. Ha contagem flsica periodica sabre os valores recebidos e sua relagao com o 

contas a receber? 

6.6. Os recebimentos no caixa sao depositados imediatamente na conta bancaria 

da empresa? 

6. 7. A empresa utiliza-se de custodia de cheques? 

jNtA 



95 

7. Contabilidade 

0 sistema de controles interno contabeis da empresa deve atingir os seguintes 

objetivos: 

7 .1. As transagoes contabeis sao executadas conforme autorizagao da 

administragao? 

7.2. As transagoes sao registradas como prop6sito de manter o controle sabre os 

ativos da empresa? 

7.3. As transagoes sao registradas com o prop6sito de elaborar relat6rio 

gerencia/? 

jNtA 

7.4. Os registros contabeis dos ativos da empresa sao periodicamente 

comparados com a sua existencia fisica? 

7.5. 0 sistema de integrado suporta as operagoes da empresa ou e necessaria 

efetuar planilhas para complementa-lo? 
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7.6. Os langamentos estao suportados por documentagao original adequada e 

ap6s o langamento ha evidencia do mesmo ( ex. carimbo )? 

jo j1 12 13 14 15 IN/A 

7.7. Ha evidencia sobre a analise e conciliagao mensal das contas? 

lo 11 12 13 14 15 IN/A 

8. Controle or~amentario 

8.1. Ha analise comparativa do orgado e do efetivado? 

lo 11 12 13 14 j5 jNIA 

8.2. Existe controle sobre as alteragoes do ciclo financeiro da empresa, a fim de 

apontar o que ocasionou as alteragoes? 

10 11 12 13 14 j5 IN/A 

8.3. E efetuada comparagao mensal do fluxo de caixa? 

Ia 11 12 13 14 15 IN/A 

Gabarito 

lo 11 12 13 14 15 IN/A 




