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RESUMO 

ENGEL, R. ESTUDO DA AVALIACAO DOS CONTROLES INTERNOS PARA 
AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS NO BRASIL. 0 ambiente de 
controle interne de uma entidade demonstra a atitude geral, a visao e as atitudes da 
administrac;ao em relac;ao a importancia de controlar o neg6cio. Urn ambiente 
eficiente e eficaz de controle pode reduzir o risco de divergencias importantes. A 
avaliac;ao do sistema de controles internes de uma determinada entidade, para a 
auditoria das demonstrac;oes contabeis no Brasil e urn significative desafio para os 
auditores externos ou independentes. A forma ou metodologia aplicada para testar 
os controles de uma entidade requer planejamento e procedimentos adequados, 
para diminuir o risco de emitir uma opiniao incorreta sobre as demonstrac;oes 
contabeis. Os procedimentos utilizados pelos auditores independentes para 
avaliac;ao do sistema de controles internes e dos riscos de auditoria, assumem papel 
de suma importancia, pois definem a extensao de todos os demais testes de 
auditoria. 0 auditor externo precisa ter a capacidade profissional para saber verificar 
a natureza e extensao dos procedimentos para avaliar o ambiente de controle 
interne de uma determinada entidade, avaliar a seguranc;a, caracterizar a eficacia 
dos controles internes para assegurar os saldos contabeis, e analisar os riscos de 
auditoria das demonstrac;oes contabeis nos controles internes. 0 presente estudo 
pela pesquisa bibliografica e a experiencia profissional tiveram por objetivo principal 
demonstrar que antes dos testes substantives pela auditoria das demonstrac;oes 
contabeis e necessaria o conhecimento por parte dos auditores nos controles 
internes e como estao sendo utilizados pela entidade que esta sendo auditada. Esse 
conhecimento e adquirido pelas evidencias demonstradas nos testes de controles 
internes aplicados e planejado pela auditoria. 

Palavras-chave: Avaliac;ao; Controles Internes; Auditoria; Demonstrac;oes Contabeis. 
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1. INTRODUCAO 

0 sistema de controles internes corresponds o plano de procedimentos e o 

conjunto integrado de metodos adotados pela entidade, para proteger seu 

patrimonio, verificar a exatidao e o grau de confiabilidade de seus dados contabeis, 

e promover a eficiencia operacional nas suas transac;oes na qual trazem impacto nos 

saldos contabeis. 

Os procedimentos para testar os controles internes sao realizados para 

determinar se as informac;oes obtidas pela analise e estudo da avaliac;ao dos 

controles internes estao sendo realizadas de forma eficaz na entidade a ser 

auditada, se tern evidencia que as transac;oes estao refletindo adequadamente nas 

demonstrac;oes contabeis. 

Qual seria o reflexo de testes inadequados nos controles internes para 

auditoria das demonstrac;oes contabeis? Como os controles internes poderiam 

afetar as demonstrac;oes contabeis e de certa forma o parecer de auditoria? Quais 

procedimentos sao utilizados para avaliac;ao de risco e controles internes? 

0 ambiente de controle reflete a atitude geral, a visao e as ac;oes da 

administrac;ao em relac;ao a importancia de controlar o neg6cio. Um ambiente 

eficiente de controle pode diminuir o risco de divergencias importantes. 

Os procedimentos de controle operam como parte do sistema de 

contabilidade e dentro do ambiente de controle que a administrac;ao tenha 

estabelecido, para ter uma seguranc;a razoavel de que a entidade pode registrar 

processar e resumir a informac;ao contabil de forma apropriada. Portanto, o risco dos 
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procedimentos de controle e o risco de que tais procedimentos nao evitem as 

divergencias relevantes nas demonstragoes financeiras ou nao ajudem a detecta-los. 

Diante do exposto, o objetivo geral para atender o tema proposto e avaliar os 

controles internes para auditoria das demonstragoes contabeis a fim de transparecer 

a realidade economica e financeira da empresa, para todos o que dela precisam: 

s6cios, funcionarios, fisco, bancos, fornecedores e investidores. 

Este trabalho tern a intengao de subsidiar as possfveis respostas a tais 

questoes, acrescentando elementos que podem contribuir para um melhor 

entendimento, tais como: as defini<;oes e conceitos dos termos empregados, os 

motives que definem a necessidade de avalia<;ao do risco e quais controles internes 

sao relevantes para auditoria das demonstragoes contabeis. 

Para a consecugao do objetivo geral foram delineados os objetivos 

especfficos a seguir, fundamentar teoricamente o sistema de controle interne; revisar 

diversas abordagens de auditoria; determinar a natureza e a extensao dos 

procedimentos; avaliar a seguranga do ambiente de controle interne; caracterizar a 

eficacia dos controles internes para assegurar os saldos apresentados nas 

demonstragoes contabeis; analisar os riscos de auditoria das demonstragoes 

contabeis nos controles internes. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade aprova em 1.997 a NBC T 11 

Normas de Auditoria Independents das Demonstra96es Contabeis, conforme 

resolu9ao CFC N° 820/97, o sistema de centrale interne e sistema contabil 

compreendem: 

0 plano de organiza9ao e o conjunto integrado de metodos e procedimentos 

executados pela entidade na prote9ao do seu patrimonio, promo9ao da 

confiabilidade e tempestividade dos seus registros e demonstra96es contabeis e da 

sua eficacia operacional. (Conselho Federal de Contabilidade, 1998, pag.38). 

Segundo FRANCO (1991, p. 267), "as controles internes entendemos todos 

as instrumentos da organiza9ao destinados a vigilancia, fiscaliza9ao e verifica9ao 

administrativa, que permitam prever, observar, dirigir au governar as acontecimentos 

que se verificam dentro da entidade e que produzam reflexes em seu patrimonio". 

0 risco de emitir uma opiniao tecnicamente incorreta sabre demonstrac;oes contabeis e a 
preocupac;ao fundamental dos auditores independentes no Brasil e no mundo. Para cercar-se 
de condic;oes que lhes assegurem um julgamento confiavel e adequado sabre o objeto de 
seus trabalhos, os auditores independentes aplicam diversos procedimentos tecnicos, em 
busca de evidemcias claras, precisas e suficientes. Dentre tais procedimentos, destaca-se, 
pela relevancia, o estudo, conhecimento e avaliac;ao dos procedimentos de controle interne 
da empresa auditada. Os procedimentos empregados pelos auditores para avaliac;ao dos 
sistemas de controles internes e dos riscos de auditoria das demonstrac;oes contabeis 
assumem papel preponderante, uma vez que determinam a natureza, extensao e a 
oportunidade da realizac;ao de todos os demais exames de auditoria. Esta tecnologia de 
auditoria, para permitir analise e julgamento quanta a consecuc;ao dos seus objetivos, deve 
ser aplicada de forma ordenada e sistematizada, atraves de uma metodologia de trabalho. 
(ANTUNES, 1998, p. 06). 

0 principal objetivo da auditoria e averiguar a veracidade das demonstra96es 

contabeis. Alem disso, ela tornou-se uma ferramenta de monitoramento dos 
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controles internes, em especial a fim de prevenir erros e fraudes, e, inclusive como 

meio de auxflio a gestao. 

Conforme ATTIE (1998, p. 206), "as normas de auditoria relativas a execu<;ao 

do trabalho determinam que o auditor independente deva efetuar o levantamento do 

sistema contabil e de controle interne, avaliar o grau de confiabilidade e, baseado 

neste, estabelecer a extensao e a profundidade dos procedimentos de auditoria". 

Segundo HERNANDEZ (2004, p. 48), "para concluir sabre a adequa<;ao ou 

nao dos saldos contabeis, deve o auditor avaliar o sistema de controle interne das 

opera<;oes para assegurar que os documentos e informa<;oes processadas pela 

contabilidade sao decorrentes de opera<;oes fidedignas e realizados em fun<;ao dos 

objetivos das empresas". 

As evidemcias detectadas nos controles internes par intermedio dos testes 

procedimentais realizados levarao ao passo seguinte para a determina<;ao dos 

procedimentos substantives para definir a profundidade destes testes a serem 

aplicados no balan<;o patrimonial com intuito de validar os numeros apresentados 

nas demonstra<;oes contabeis. 

A auditoria podera apresentar formas diversas, cada uma delas com 

caracteristica peculiar, segundo FRANCO (2001, p. 2005), de acordo: "com a 

extensao do trabalho, com a profundidade dos exames, com sua natureza, com os 

fins a que se destina, com as rela<;oes do auditor com a entidade auditada". 

Na auditoria existe o risco do auditor emitir uma opiniao tecnicamente 

inadequada sabre as demonstra<;oes contabeis, caso os testes selecionados nos 

controles internes e substantives nao atingirem o objetivo seguro de validar os 

numeros apresentados nas demonstra<;oes supracitadas. Desta forma, o 
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conhecimento e experiencia peculiar do auditor e de grande relevancia junto com os 

procedimentos basicos de auditoria para realizagao des testes. 

0 exame do centrale interne e uma das fases mais importantes no trabalho do 

auditor, par isso, ele deve estar devidamente qualificado para bern conduzir seu 

exame. 

A analise des riscos de auditoria deve ser verificada no planejamento de 

auditoria, que e uma parte essencial da auditoria nas demonstragoes contabeis. 

Existem diversos graus de riscos no qual devem ser avaliados no planejamento, em 

relagao ao impacto que pede causar nas demonstragoes contabeis. 

As varias firmas de auditoria, e mesmo diversas pessoas dentro de uma mesma firma, 
adotam metodos variados para a aprcia9ao do sistema de controle interne. Muitos utilizam 
questionarios padronizados que tratam de pontes essenciais de controle interne. Considera
se superficial, de certo modo, qualquer metodo que tenha por finalidade abranger anualmente 
todos os aspectos de controle interne. Deve-se reconhecer que, normalmente, o exame 
adequado de todo um sistema de controle interne nao pode ser incluido na extensao e no 
custo de um exame anual de auditoria. ConseqOentemente, parece mais apropriado dividir a 
revisao dos controles internes em quatro ou cinco segmentos 16gicos, examinando-se 
detalhadamente um dos segmentos e superficialmente os demais, em cada exame anual. 
Com auditores experimentados e competentes, num periodo relativamente curto, esse 
metodo dara uma analise completa de todos os procedimentos contabeis e dos metodos para 
o controle e registro das transa9oes. P(opiciara tambem um conhecimento adequado da 
organiza9ao e da distribui9ao de fun9oes e responsabilidades entre os funcionarios da 
contabilidade e dos demais setores da companhia. Um exame assim complete constituira 
uma base segura para o planejamento de uma auditoria independente e, geralmente, revelara 
pontes importantes que redundarao em sugestoes de melhoria ao cliente. Para o bem da 
profissao, um auditor nao deve se satisfazer com padrao de qualidade inferior a esse. (MAS, 
2000, p. 21). 

0 auditor, durante a execugao do seu trabalho, busca a obtengao de 

evidencias que I he oferegam maier seguranga para emissao do parecer de auditoria. 

Somente as divergencias materiais e as incertezas afetarao o parecer de Auditoria. 

Portanto, os procedimentos de auditoria nao devem concentrar-se em detectar as 

divergencias irrelevantes, mas, sim, em ter a seguranga de que nao existem 
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divergencias materiais relevantes que possam afetar o contexto geral nas 

demonstrac;oes contabeis, e o parecer de auditoria. 
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2.1. ORIGEM DA AUDITORIA 

A origem da palavra auditoria, conforme Franco (2001, p. 30), "do termo em 

portugues, perfeitamente justificavel no latim auditor, na realidade da auditoria 

contabil nos veio do ingles audit, pois na lnglaterra nasceram segundo se tern 

notfcia, as primeiras manifesta96es da atividade profissional do auditor contabil". 

0 surgimento da auditoria esta ancorado na necessidade de confirmac;:ao por parte dos 
investidores e proprietaries quanto a realidade economico-financeira espalhada no patrimonio 
das empresas investidas e, principalmente, em virtude do aparecimento de grandes empresas 
multigeograficamente distribufdas e simultaneo ao desenvolvimento economico que propiciou 
participac;:ao acionaria na forma«;:ao do capital de muitas empresas. Embora cronologicamente 
haja indfcios da exist€mcia da profissao auditor desde o seculo XIV, esta e, em verdade, uma 
func;:ao nova que vern experimentando excepcional desenvolvimento com diferentes graus de 
especializac;:ao. Como a auditoria e proveniente da propria contabilidade, e justo que se 
indique o conjunto de dados hist6ricos que permita comparabilidade entre duas atividades. 
(ATTTIE, 1998, p. 27). 

2.1.1. Auditoria no Mundo 

Segundo ATTIE (1998, p. 28) "foi a partir da cria9ao do SEC, em 1934, nos 

Estados Unidos, que a profissao de auditor assume importancia e cria um novo 

estimulo, uma vez que as empresas que transacionavam a96es na Balsa de Valores 

foram obrigadas a se utilizarem dos servi9os de auditoria para dar maier 

credibilidade a suas demonstra96es financeiras". 

A Revoluc;:ao Industrial, na lnglaterra, operada na segunda metade do seculo XVII, quanto a 
demanda de capital e a expansao das atividades, naturalmente, criou problemas contabeis 
mais complexes, mudou o eixo do desenvolvimento pratico dessa disciplina para aquele pafs. 
Mas a real necessidade da auditoria somente se manifestou a partir da institucionalizac;:ao do 
investidor capitalista, agora uma classe importante e em crescimento, que passou a exigir 
relat6rios imparciais sobre a integridade de seu investimento e dos resultados economicos do 
empreendimento. 0 berc;:o da moderna auditoria foi a lnglaterra, que exportou suas tecnicas 
para outros pafses. (CREPALDI, 2004, p. 103) 



8 

2.1.2. Auditoria no Brasil 

Antigamente as empresas eram constitufdas sob forma de capital fechado e, 

em sua grande parte, pertenciam a grupos familiares. Com o passar do tempo, o 

capitalismo foi evoluindo (primeiramente na Europa e EUA e posteriormente no resto 

do mundo). Consequentemente, o mercado foi se expandindo e acirrando a 

concorrencia entre as empresas, a nivel mundial, houve a necessidade de elas 

investirem em tecnologia e seguir procedimentos estabelecidos internamente os 

controles internos a fim de buscar redugao dos custos e se tornarem competitivas. 

Para tanto, havia a necessidade de as empresas aumentarem suas 

instalagoes fabris e administrativas e captar recursos de terceiros. Todavia, para que 

terceiros oferecessem creditos as empresas, eles exigiam que as demonstragoes 

contabeis da instituigao fossem analisadas par especialistas que nao tivesse ligagao 

com a mesma. Esse especialista corresponde ao auditor, profissional responsavel 

em analisar as contas e emitir uma opiniao sabre as demonstragoes contabeis. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a auditoria comegou a ter mais 

importancia e a se desenvolver no mercado brasileiro, ap6s o surgimento das 

multinacionais que se instalavam no pais e que traziam o habito da auditoria e, 

conseqOentemente, a vinda de escrit6rios de auditoria estrangeiros. 

Alguns dos principais fatos que contribuiram para o crescimento da auditoria 

no Brasil foi, a abertura de filiais e subsidiarias de companhias externas, o 

crescimento das empresas brasileiras, a necessidade de descentralizagao e 

diversificagao das atividades, financiamentos de empresas brasileiras em instituigoes 

estrangeiras, a evolugao do mercado de capitais e, principalmente, da criagao das 
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normas de auditoria, as quais foram promulgadas pelo Banco Central do Brasil em 

1972, da CVM (Comissao de Valores Mobiliarios e da Lei das Sociedades AnOnimas 

(Lei 6404) no anode 1976). 

A auditoria foi organizada formalmente em 26 de marc;o de 1957 com a 

criagao do Institute dos Contadores Publicos do Brasil, em Sao Paulo. No entanto, 

segundo CREPALDI (2004, p. 1 05), ela "foi oficialmente reconhecida apenas em 

1968, por ato do Banco Central do Brasil". 
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2.2. TIPOS DE AUDITORIA 

Verificado na defini9ao conceitual de auditoria, foi classificado em tres tipos, 

Auditoria de Gestae, Auditoria Operacional e Auditoria das Demonstra9oes 

Contabeis. 

2.2.1. Auditoria de Gestae 

A auditoria de gestae segue uma metodologia de avalia9ao sabre sistemas 

politicos de criterios e procedimentos utilizados pela entidade na aerea de 

planejamento e estrategico e principalmente em decisoes. Tern como objetivo 

auxiliar a administra9ao em especifico na adequa9ao, eficacia e eficiencia do 

desempenho da entidade no tocante as suas fun9oes de planejamento estrategico. 

2.2.2. Auditoria Operacional 

A auditoria operacional envolve obten9ao e avalia9ao de evidencias a respeito 

da eficiencia e eficacia das atividades operacionais de uma entidade, em 

compara9ao com objetivos estabelecidos. Esse tipo de auditoria, algumas vezes, e 

denominado auditoria de desempenho ou auditoria gerencial. 
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2.2.3. Auditoria das Demonstrac;;oes Contabeis 

A auditoria de demonstrac;;oes contabeis envolve obtenc;;ao e avaliac;;ao de 

evidencias a respeito das demonstrac;;oes contabeis de uma entidade, para emissao 

de parecer e se sua apresentac;;ao esta adequada, de acordo com princfpios 

fundamentais de contabilidade. 
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2.3. DIFERENCA DE AUDITOR INTERNO E EXTERNO 

Conforme MAURiCIO (1988, p. 15) "expressar uma opiniao sobre a situa<;ao 

patrimonial, financeira e o resultado das opera<;oes de determinado periodo de uma 

companhia sob exame e conhecido como trabalho executado pela auditoria externa 

ou independents, o trabalho mais exaustivo voltado para as aplica<;oes dos controles 

internes contabeis e administrativos sobre as opera<;oes e tarefa atribuida a auditoria 

interna". 

Verifica-se desta forma as principais diferen<;as entre a auditoria interna e a 

externa: 

2.3.1. Auditor lnterno 

E empregado da empresa auditada, possuindo urn menor grau de 

independencia, pois e subordinada a alta administra<;ao, executa a auditoria contabil 

e operacional, buscando estabelecer controles internes que garantam a eficiencia do 

processo produtivo e financeiro da empresa, buscando sempre a redu<;ao dos custos 

atraves da eficiencia dos controles, onde os principais objetivos e de verificar se as 

normas internas estao sendo seguidas, verificar a necessidade de aprimorar as 

normas internas vigentes, verificar a necessidade de novas normas internas, 

efetuarem auditoria das diversas areas que abrange as demonstra<;oes contabeis e 

suas areas operacionais, maior volume de testes para verificar a eficiencia dos 

controles, ter dominic de todas as rotinas da empresa. 
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2.3.2. Auditor Externo 

0 auditor externo ou independente e urn prestador de servic;os como qualquer 

outre autonomo. Perante uma concorrencia, o auditor faz urn levantamento de dados 

da empresa em que ira prestar o servic;o para que possa realizar uma estimativa por 

area e por categoria de profissional, as horas em que serao gastas no servic;o 

prestado. Nao tern vinculo empregatfcio com a empresa auditada, possuindo maier 

grau de independencia, executa apenas auditoria contabil, o principal objetivo e 

emitir urn parecer ou opiniao sobre as demonstrac;oes contabeis, no sentido de 

verificar se essas refletem adequadamente a situac;ao patrimonial e financeira da 

empresa. Tambem verificar seas demonstrac;oes foram elaboras de acordo com os 

principios e procedimentos contabeis, menor volume de testes, ja que o auditor 

externo esta interessado em divergencias que venham a alterar de maneira 

significativa as informac;oes contabeis. 
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2.4. PRINCIPAlS ORGAOS NORMATIZADORES NO BRASIL 

Os principais 6rgaos regulamentadores das normas de auditoria no Brasil tern 

per objetivo implementar as normas relativas a pessoa do auditor, normas relativas a 

execU<;ao des trabalhos e as normas relativas ao parecer de auditoria. 

2.4.1. Comissao de Valores Mobiliarios 

A Comissao de Valores Mobiliarios - CVM exige per fon;a de lei, auditoria em 

sociedades anonimas de capital aberto. 

A CVM foi criada pela Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, juntamente com 

a Lei das Sociedades per Ac;oes (Lei 6.404/76), sendo aquela urn 6rgao vinculado ao 

Ministerio da Fazenda do Brasil, na qual disciplinou o funcionamento do mercado de 

valores mobiliarios e a atuac;ao de seus protagonistas. Possui poderes para 

disciplinar, normalizar e fiscalizar a atuac;ao des diversos integrantes do mercado. 

Seu poder de normalizar abrange todas as materias referentes ao mercado de 

valores mobiliarios. 

2.4.2. Conselho Federal de Contabilidade 

0 Conselho Federal de Contabilidade- CFC foi criado no Brasil pelo Decreta

lei 9.295/46, com a missao de orientar, regulamentar e fiscalizar o exercfcio da 

profissao contabil, per intermedio des Conselhos Regionais de Contabilidade. 
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Desde 1983, o CFC possui a fun<;ao de organiza<;ao de uma doutrina oficial 

contabil brasileira, cujo conjunto denomina de Normas Brasileiras de Contabilidade, 

aprovadas periodicamente per Resolu<;oes. 

2.4.3. Institute des Auditores lndependentes do Brasil 

0 IBRACON - Institute des Auditores lndependentes do Brasil tern a fun<;ao 

de discutir, desenvolver e aprimorar as questoes eticas e tecnicas da profissao de 

auditor e de contador e, ao mesmo tempo, atuar como porta-voz dessas categorias 

diante de organismos publicos e privados e da sociedade em geral. 

Tambem e fun<;ao do IBRACON atuar no conjunto das entidades de ensino 

colaborando para o aprimoramento da forma<;ao profissional, per meio da divulga<;ao 

das atribui<;oes, do campo de atua<;ao e da importancia do trabalho do auditor 

independente na sociedade. 

2.4.4. Banco Central do Brasil 

0 Banco Central - BACEN atua como 6rgao executive central do sistema 

financeiro com a responsabilidade de cumprir e de fazer cumprir as normas 

emanadas do Conselho Monetario Nacional. 

Dentre as varias fun<;oes do BACEN, cabe ressaltar a fiscaliza<;ao das 

institui<;oes financeiras, desta forma obriga auditoria em bancos comerciais, bancos 

de investimentos, financeiras, distribuidoras de tftulos e valores imobiliarios, 
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corretoras de c.~mbio, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de credito 

imobiliario. 
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2.5. PRINCIPAlS NORMAS DE AUDITORIA NOS CONTROLES INTERNOS 

Segundo a ResoiU<;ao n° 820/97, do Conselho Federal de Contabilidade, 

trata do assunto da seguinte forma: 

"11.2.5 - Estudo e avaliac;ao do sistema contabil e de controles 

internos. 

11.2.5.1 - 0 sistema contabil e de controles internos compreende o 

plano de organizac;ao e o conjunto integrado de metoda e procedimentos 

adotados pela entidade na protec;ao do seu patrimonio, promoc;ao da 

confiabilidade e tempestividade dos seus registros e demonstrac;oes contabeis 

e da sua eficacia operacional. 

11.2.5.2 - 0 auditor deve efetuar o estudo e avaliac;ao do sistema 

contabil e de controles internos da entidade, como base para determinar a 

natureza, oportunidade e extensao da aplicac;ao dos procedimentos de 

auditoria, considerando: 

a) o tamanho e complexidade das atividades da entidade; 

b) os sistemas de informac;ao contabil, para efeitos tanto internos 

quanta externos; 

c) as areas de risco de auditoria; 

d) a natureza da documentac;ao, em face dos sistemas de 

informatizac;ao adotados pela entidade; 

e) o grau de descentralizac;ao de decisao adotado pela administrac;ao 

da entidade; e 
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f) o grau de envolvimento da auditoria interna, se existente. 

11.2.5.3 - 0 sistema contabil e de controles internes e de 

responsabilidade da administra~o da entidade; porem o auditor deve efetuar 

sugestoes objetivas para seu aprimoramento, decorrentes de constatac;oes 

feitas no decorrer do seu trabalho. 

11.2.5.4- A avaliac;ao do sistema contabil e de controles internes pelo 

auditor deve considerar os seguintes aspectos: 

a) o ambiente de controle existente na entidade; e 

b) os procedimentos de controle adotados pela administrac;ao da 

entidade. 

11.2.5.5 - A avaliac;ao do ambiente de controle existente deve 

considerar: 

a) a definic;ao de func;oes de toda a administrac;ao; 

b) o processo decis6rio adotado na entidade; 

c) a estrutura organizacional da entidade e os metodos de delegac;ao de 

autoridade e responsabilidade; 

d) as politicas de pessoal e segregac;ao de func;oes; e 

e) o sistema de controle da administrac;ao, incluindo as atribuic;oes da 

auditoria interna, se existente. 

11.2.5.6- A avaliac;ao dos procedimentos de controle deve considerar: 
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a) as normas para elabora<;ao de demonstra<;oes contabeis e quaisquer 

outros informes contabeis e administrativos, para fins quer internes quer 

externos; 

b) a elabora<;ao, a revisao e a aprova<;ao de concilia<;oes de contas; 

c) a sistematica revisao da exatidao aritmetica dos registros; 

d) a ado<;ao de sistemas de informa<;ao computadorizados e os 

controles adotados na implanta<;ao, altera<;ao, acesso e arquivos e gera<;ao 

de relat6rios. 

e) os controles adotados sabre as contas que registram as principais 

transa<;oes da entidade; 

f) o sistema de aprova<;ao e guarda de documentos; 

g) a compara<;ao de dados internes com fontes externas de informa<;ao; 

h) os procedimentos de inspe<;oes ffsicas peri6dicas em ativos da 

entidade; 

i) a limita<;ao do acesso ffsico a ativos e registros; e 

j) a compara<;ao dos dados realizados com os dados projetados." 
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2.6. DIVISAO DOS CONTROLES INTERNOS 

Urn sistema de centrale interne bern desenvolvido pede incluir controles 

or9amentarios, custo, relat6rios operacionais, analise e estatfstica, programa de 

treinamento de funcionario entre outros. 

No geral as controles sao divididos em dais grandes grupos pela sua 

peculiaridade em determinados aspectos, segundo ATTIE (1998): 

2.6.1. Controles Contabeis 

Compreendem o plano da organiza9ao e as procedimentos relacionados com 

a salvaguarda do patrimonio e des registros contabeis, geralmente incluem as 

seguintes controles como sistema de autoriza9ao e aprova9ao, separa9ao de 

fun9oes, escritura9ao, custodia de valores e contabilidade, au seja, podendo ser 

definido no geral como controles ffsicos e contabeis. 

2.6.2. Controles Administrativos 

Compreendem a plano da organiza9ao e todos as procedimentos que dizem 

respeito a eficiemcia operacional, juntamente com a decisao da administra9ao que se 

relaciona de forma indireta com as registros financeiros e operacionais. 
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2.7. OBJETIVOS DOS CONTROLES INTERNOS 

Segundo ATTIE (1998, p.117), "0 conceito a interpreta9ao e a importancia do 

centrale interne envolvem imensa gama de procedimentos e praticas que, em 

conjunto, possibilitam a consecu9ao de determinado fim, ou seja, controlar''. 

2. 7 .1. Salvaguarda dos lnteresses 

Os principais itens que podem dar suporte necessaria para o alcance dos 

objetivos, conforme ATTIE (1998, p. 117), sao os seguintes: 

a) Segrega9ao de fun9oes: estabelece a independencia para as fun9oes de 

execu9ao operacional, custodia ffsica e contabiliza9ao. Ninguem deve ter sob 

sua inteira responsabilidade todas as fases inerentes a uma opera9ao. Gada 

uma dessas fases deve, sendo preferencialmente ser executada par pessoas 

e setores independentes entre si. 

b) Sistema de Autoriza9ao e Aprova9ao: compreende o centrale das 

opera9oes atraves de metodos de aprova9oes, de acordo com as 

responsabilidades e os riscos envolvidos. Na medida do possfvel, a pessoa 

que autoriza nao deve ser a mesma que aprova para nao expor a risco os 

interesses da empresa. 

c) Determina9ao de Fun9oes e Responsabilidades: determina para cada 

funcionario a no9ao exata de sua fun9ao e a responsabilidade que o cargo 

exige, e se possfvel as penalidades que possam vir a ser aplicadas se houver 

alguma viola9ao ou desobediencia. 
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d) Rotac;:ao de funcionarios: corresponde ao rodfzio de funcionarios 

designados para cada trabalho, de tempos em tempos, possibilitando reduzir 

as oportunidades de fraudes, conseqoentemente surgindo novas ideias de 

trabalho para as func;:oes. 

e) Carta de fianc;:a: determina aos funcionarios que em geral lidam com 

valores a responsabilidade pela custodia de bens, protegendo a empresa de 

desvios. 

f) Manutenc;:ao de contas de centrale: indica a exatidao dos saldos das contas 

detalhadas, geralmente controladas por outros funcionarios. Permite a 

realizac;:ao de confrontac;:ao permanente entre os saldos detalhados e o saldo 

sintetico, e a aplicac;:ao de procedimentos de comprovac;:ao da exatidao dos 

registros. 

g) Segura: compreende a manutenc;:ao de ap61ice de seguros, a valores 

adequados de reposic;:ao, dos bens, valores e riscos a que esta sujeita a 

empresa. 

h) Legislac;:ao: corresponde a atualizac;:ao permanente sabre a legislac;:ao 

vigente, visando diminuir riscos e nao expor a empresa as contingencias 

fiscais e legais pela nao obediencia aos preceitos atuais vigentes. 

i) Diminuic;:ao de erros e desperdfcios: indica a detecc;:ao de erros e 

desperdfcios na fonte; comumente essas falhas sao originadas devido a 

controles mal definidos, falta de controles, capias e vias excessivas etc. A 

divisao racional do trabalho, com a identificac;:ao clara e objetiva das normas, 

procedimentos, impresses, arquivos e numeros de subordinados compativel, 
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fornecem condi96es razoaveis que permitam supervisao suficiente e, 

consequentemente, prevenir-se contra ocorrencia de erros e desperdfcios. 

J) Contagens ffsicas independentes: corresponde a realiza9ao de contagens 

ffsicas de bens e valores, de forma peri6dica, per intermedio de pessoa 

independente ao custodiante, visando maximizar o centrale ffsico e 

resguardar os interesses da empresa. 

I) Al9adas progressivas: compreende o estabelecimento de al9adas e 

procura96es de forma escalonada, configurando aos altos escaloes as 

principais decisoes e responsabilidades. A atualiza9ao de al9adas 

progressivas, com dupla assinatura de pessoas independentes entre si, 

fornece maier seguran9a a empresa, permitindo que as principais decisoes, 

de acordo com os riscos e valores envolvidos, fiquem canalizadas junto aos 

principais administradores. 
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3. METODOLOGIA APLICADA AO TRABALHO DE CONCLUSAO 

Por conseguinte o exame, realizado a partir do conjunto de tecnicas 

colocadas a disposi<;ao pelo metoda de analise de conteudo. Os objetivos 

especificos serao abordados pela tecnica da pesquisa bibliografica, permitiu uma 

percep<;ao impressionistica do objeto de estudo. Desta forma, ldentificar as areas 

significativas dos controles internes para a auditoria das demonstra<;oes contabeis 

no Brasil. 

0 procedimento metodol6gico dos objetivos de estudo teve tambem a 

abordagem qualitativa denominada pesquisa explorat6ria, cuja aplica<;ao tern por 

finalidade a elabora<;ao de instrumento de pesquisa adequado a realidade. Discute

se o emprego da expressao "pesquisa explorat6ria", de urn ponto de vista 

tradicional. Foi utilizado desse procedimento metodol6gico ao objeto de estudo da 

avalia<;ao dos controles internes para auditoria externa ou independente. 
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4. PROPOSTA DE CRITERIOS PARA AVALIACAO DOS CONTROLES 

INTERN OS 

A auditoria constitui urn conjunto de procedimentos tecnicos que tern par 

objetivo a emissao de parecer para auditoria das demonstragoes contabeis e de 

relat6rio para a auditoria operacional, em consonancia com os Princfpios 

Fundamentais de Contabilidade, com as Normas Brasileiras de Contabilidade, e com 

a legislagao especffica. 

Os procedimentos de auditoria, de acordo com a Resolugao CFC n. 0 820, de 

17 de dezembro de 1997 constituem "( ... ) o con junto de tecnicas que perm item ao 

auditor obter evidencias ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua 

opiniao sabre as demonstragoes contabeis auditadas, abrangendo testes de 

observancia e testes substantives". 

A pesquisa proposta foi a de subsidiar para os academicos que se proponham 

ao estudo dos procedimentos da auditoria externa de analisar os controles internos 

para auditoria das demonstragoes contabeis. 
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4.1. ESTUDO PRELIMINAR DOS CONTROLES INTERNOS PARA AUDITORIA 

DAS DEMONSTRA<;OES CONTABEIS 

Neste capitulo esta consubstanciado o planejamento da materialidade, as 

areas significativas para a auditoria e analise para definigao dos procedimentos da 

auditoria externa. 

4.1. 1. Planejamento da Materialidade 

A materialidade refere-se a magnitude ou a natureza de urn erro que, a luz 

das circunstancias existentes, torne possfvel que influencie o julgamento das 

pessoas que confiam na informagao contida nas demonstragoes financeiras. 

Somente as divergencias materiais e as incertezas afetarao o parecer de 

auditoria. Portanto, verifica-se que os procedimentos de auditoria nao devem 

concentrar-se em detectar as divergencias irrelevantes, mas, sim, em ter a 

seguranga de que nao existem erros materiais relevantes. 

Os procedimentos de auditoria estao dirigidos para detectar as divergencias 

importantes inclufdos nas demonstragoes financeiras. A consideragao sabre o que 

poderia constituir uma divergencia ou irregularidade importante e, portanto, elemento 

essencial para estabelecer a extensao dos procedimentos de auditoria. Na etapa de 

planejamento, deve-se fazer uma estimativa preliminar da materialidade do erro que 

poderia derivar-se dos equfvocos contidos nas demonstragoes financeiras. A esta 

estimativa preliminar da relevancia ou materialidade de divergencias importantes que 

poderiam canter as demonstragoes financeiras chamado de planejamento da 

materialidade. 
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Recomenda-se realizar uma revisao analftica preliminar das informa<;oes 

contabeis para identificar os saldos das demonstra<;oes financeiras que nao estao de 

acordo com as expectativas e que, portanto, poderiam constituir divergencias 

importantes. 

4.1.2. Areas Significativas para Auditoria Externa 

Constata-se que uma area significativa das demonstra<;oes financeiras e 

aquela em que ha possibilidade de incidencia de divergencias materiais ou que 

poderia ser importante para a auditoria, ao considerar-se fatores qualitativos. Per

tanto, ao determinar a importancia para a auditoria, considera-se o planejamento da 

materialidade, os resultados dos procedimentos que permitem a satisfa<;ao de urn 

saldo que foi registrado corretamente, os riscos inerentes identificados e os 

requisites profissionais e legais que podem exigir a aplica<;ao de certos 

procedimentos de auditoria. 

Verifica-se que nao e necessaria adotar procedimentos de auditoria adicionais 

em rela<;ao as areas das demonstra<;oes financeiras que nao sejam significativas. 

4.1.3 Analise para Defini<;ao dos Procedimentos de Auditoria 

Analisa-se que os procedimentos de auditoria podem ser executados para 

obter suficiente evidencia confiavel. Ao definir os procedimentos a serem 

executados, dentre os muitos possfveis, deve-se escolher a combina<;ao mais 

eficiente possfvel. 
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Constata-se que o controle interne sao as polfticas e procedimentos que fun

cionam como parte do sistema contabil, dentro do ambiente geral de controle e sao 

estabelecidos pela administra<;ao para dar-lhe razoavel certeza de que a entidade e 

capaz de registrar, processar, resumir e comunicar dados condizentes com as 

afirma<;oes contidas nas demonstra<;oes financeiras. 0 risco dos procedimentos de 

controle e, portanto, o risco de tais procedimentos falharem na preven<;ao ou de

tec<;ao de divergencias materiais nas demonstra<;oes financeiras. 0 grau de risco 

dos procedimentos de controle interne deve ser avaliado em rela<;ao a cada area 

das demonstra<;oes financeiras. 

Verifica-se que ao super que o risco dos procedimentos de controle seja alto, 

isto e, que e o maier possfvel o risco de urn erro material ocorrer e nao ser evitado 

nem detectado em tempo habil pelos procedimentos de controle da entidade. 

Verifica-se nesse caso, que sera obtida a evidencia de auditoria mediante execu<;ao 

de procedimentos substantives apenas. 

Constata-se quando a auditoria tern a evidencia que os procedimentos de 

controle sao muito bons, depois dos testes de controle, que eles funcionam 

eficazmente, verifica-se que nunca se pode ter certeza suficiente de que as 

demonstra<;oes financeiras estao livres de erro material, somente aplicando esses 

procedimentos. Devido as limita<;oes inerentes dos procedimentos de controle, 

sempre havera algum risco destas divergencias materiais nao detectados. Portanto, 

constata-se que sempre serao necessaries alguns procedimentos substantives. 

A avalia<;ao do ambiente de controle combinada com o entendimento do 

sistema contabil, proporcionara informa<;oes muito uteis nas quais e baseada na 
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avalia9ao preliminar, desta forma e importante tambem conhecer a organiza9ao 

como urn todo, nos procedimentos de supervisao e o sistema de informa9oes. 

E improvavel que os procedimentos de controle funcionem bern em uma 

organiza9ao cujo ambiente de controle geral seja fraco. Urn ambiente de controle 

falho tornaria alguns procedimentos de controle detalhados inoperantes para todos 

os fins e prop6sitos, desta forma os testes substantives devem ser bern 

aprofundados nas demonstra9oes financeiras. 
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4.2 AVALIACAO DOS CONTROLES INTERNOS PARA AUDITORIA DAS 

DEMONSTRACGES CONTABEIS 

Neste capitulo esta consubstanciado o risco dos procedimentos de controle 

interne, a avaliac;ao da seguranc;a do ambiente de controle interne, o entendimento 

do neg6cio, o entendimento do sistema contabil e a importancia do questionario de 

controles internes. 

4.2.1 Risco dos Procedimentos de Controle Interne 

Verifica-se que os procedimentos de controle interne operam como parte do 

sistema de contabilidade e dentro do ambiente de controle que a administrac;ao 

tenha estabelecido, para ter uma seguranc;a razoavel de que a entidade pode regis

trar processar e resumir a informac;ao contabil de forma apropriada. Portanto, o risco 

dos procedimentos de controle e o risco de que tais procedimentos nao evitem 

irregularidades importantes nas demonstrac;oes financeiras ou nao ajudem a 

detecta-los. 

Na avaliac;ao de risco dos procedimentos de controle deve-se considerar a 

qualidade dos pr6prios procedimentos de controle e o grau de evidencia que se 

possa obter para assegurar de que os controles funcionam bern. 

Recomenda-se que esta avaliac;ao e feita em urn dos tres nfveis possfveis, 

alto, media ou baixo. Ao avaliar o risco potencial de procedimentos de controle como 

mais baixo, quando existirem bons controles capazes de prevenir ou detectar as 

divergencias materiais, mas, nas circunstancias vigentes seria exigido mais 

evidencia de funcionamento eficaz dos procedimentos de controle relevantes. 
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Nos casas em que, tendo feito os testes de controles, pode-se avaliar o nfvel 

de risco dos procedimentos de centrale como inferiores ao nfvel alto, podem reduzir

se a extensao dos procedimentos substantives. 

Perfil de risco eo risco dos procedimentos de centrale influenciarao o grau de 

seguran9a que a auditoria precisa obter, a partir dos procedimentos substantives, 

para a auditoria ajudar a atingir a seguran9a necessaria de que uma area em 

particular nao contem divergencias importantes. 

Os procedimentos analfticos substantives podem representar uma fonte eficaz 

e eficiente de evidencia de auditoria. Verifica-se que pede obter certo grau de 

seguran9a atraves da realiza9ao de tais procedimentos, se reduzira o grau de 

evidencia requerido a partir de outros procedimentos substantives. 

4.2.2. Ambiente de Centrale Interne e Avalia9ao da Seguran9a 

Analisa-se que o ambiente de centrale reflete a atitude geral, a consciencia e 

as a96es da administra9ao em rela9ao a importancia de controlar o neg6cio. Urn 

ambiente eficiente de centrale pede reduzir o risco de erros importantes atraves de 

restri9ao de conduta impr6pria par parte da alta administra9ao; procedimentos de 

supervisao que ajudem a evitar ou a detectar as irregularidades importantes nas 

demonstra96es financeiras; urn sistema or9amentario e de informa96es eficientes 

que permita a alta administra9ao controlar e monitorar o neg6cio. 

Constata-se que cada ponte forte deve ser considerado em fun9ao dos seus 

efeitos sabre cada area significativa das demonstra96es financeiras ou fluxes de 

transa96es basicos, com rela9ao as respectivas areas das demonstra96es 
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financeiras. Nao obstante, a importancia do ambiente de controle deriva de sua 

grande influencia e, portanto os pontos fortes de controle identificados 

frequentemente terao urn efeito uniforme em uma ou outra area das demonstra9oes 

financeiras. 

Quando se concentra a avalia9ao do ambiente de controle, inicialmente nos 

fluxos de transa9oes basicos e, nao, diretamente nas areas das demonstra9oes 

financeiras, verifica-se que e preciso levar em considera9ao o efeito conjunto sobre 

essas areas que se compoem de mais de urn fluxo de transa9ao basico. 

0 efeito cumulative dos pontos fortes de controle identificados sera 

considerado em rela9ao a cada area especffica para se fazer uma avalia9ao da 

seguran9a do ambiente de controle como forte, com capacidade de reduzir os riscos 

de erros; e neutro, com pouca ou nenhuma capacidade para reduzir o risco de que 

existam erros. 

Verifica-se que no caso das areas das demonstra9oes financeiras 

consideradas como importantes, deve ser combinada a avalia9ao de risco inerente e 

os pontos fortes do ambiente de controle em rela9ao a cada area, para se chegar ao 

Perfil de Risco. Tal Perfil se define como citado anteriormente como alto, medio ou 

baixo. 

4.2.3 Entendimento do Neg6cio 

Constata-se que a eficacia na aplica9ao da metodologia de auditoria exige 

amplo entendimento do neg6cio do cliente. 

Primeiro deve-se focalizar a situa9ao do neg6cio e as principais for9as que 

externa e internamente, determinam seu comportamento. 
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Depois a auditoria passa para urn conhecimento detalhado da industria, do 

neg6cio e da organizac;ao, assim como dos fatores que afetarao as areas das 

demonstrac;oes financeiras, individualmente. 

Em toda auditoria recomenda-se assegurar do conhecimento do neg6cio da 

entidade auditada, que permitira identificar eventos, transac;oes e praticas que 

possam ter efeito material sobre as demonstrac;oes financeiras. Verifica-se que 

precisa, particularmente, de urn amplo entendimento do neg6cio, a fim da avaliac;ao 

dos riscos do trabalho e desenvolvimento de pianos detalhados, conforme for 

necessaria. Desta forma, e essencial entender claramente a situac;ao do neg6cio 

como urn todo, antes de pensar em func;oes especfficas, tais como vendas ou 

produc;ao. A estrutura dentro da quais s6 cumpridas func;oes especfficas influencia 

fortemente seu resultado final, seja este born ou nao. E, o que e mais importante, 

mostra se a organizac;ao e capaz de ir adiante e se desenvolver ou se estagnara ou 

sofrera declfnio. 

Recomenda-se comec;ar determinando mediante uma serie de perguntas

chave, a situac;ao presente da entidade e o rumo que este pensa estar tomando. 

lsso provavelmente envolvera indagac;oes a administrac;ao da entidade e a seu 

pessoal para discussao do assunto. 

Verifica-se o objetivo estrategico, em Iongo prazo, da organizac;ao. Algumas 

entidades vivem cada dia, de forma s6 no presente, sem preocupac;ao com o futuro, 

enquanto outras estao claramente comprometidas com mentalidade e planejamento 

estrategicos; por exemplo, identificando novas oportunidades de mercado e 

necessidades dos consumidores; desenvolvendo novos produtos ou melhorando os 

ja existentes ou criando novas maneiras de atender as necessidades dos 
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consumidores; e desviando seus recursos de produtos ou neg6cios que nao mais 

atendam a seus objetivos estrategicos e deem poucos sinais de poder faze-lo, no 

futuro. 

Os objetivos estrategicos da entidade, em Iongo prazo, devem estabelecer as 

metas de desempenho-chave da organiza<;ao e reconhecer seus fatores cruciais de 

sucesso. 

Algumas industrias tern grande potencial de crescimento, enquanto outras 

estao estagnadas ou mesmo em declfnio. Em algumas delas, os efeitos economicos 

podem ser tais que a entidade lfder tenha menos rentabilidade do que uma entidade 

media que opere em uma industria em crescimento. Deve-se considerar o seguinte, 

como a industria e estruturada? Que fatores estao levando a entidade a mudar? 

Quais sao as considera<;oes economicas pre<;o-custo-lucro nessa industria? Que 

questoes e problemas a industria enfrenta para aprimorar os controles internos? 

Verifica-se que tambem precisa levar em considera<;ao os pontos fortes e 

fracas da propria organiza<;ao, na sua capacidade gerencial e funcional. 

Do entendimento da situa<;ao da entidade em que atua, a auditoria passa para 

urn conhecimento detalhado dos fatores relevantes para as areas das 

demonstra<;oes financeiras individualmente. Embora nao seja possfvel enumerar 

exaustivamente os fatores que precisa ter em mente, nos paragrafos abaixo sao 

descritas as principais questoes a serem cobertas. 

Recomenda-se entender as polfticas e praticas contabeis da entidade, no 

contexto das praticas contabeis geralmente aceitas e de eventuais normas e praticas 

contabeis especiais para a entidade em questao. Desta forma, obter o entendimento 
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da condigao financeira e operacional da entidade nas quais tais informagoes reflitam 

nas demonstragoes contabeis. 

A administragao da entidade auditada e responsavel pela diregao e controle 

das operagoes e pelo estabelecimento de comunicagoes e monitoragao de polfticas. 

Verifica-se que precisa determinar a integridade da administragao e, ao faze-lo, e 

preciso entender perfeitamente as pressoes a que a administragao esta sujeita. 

Pode-se entender a industria e o neg6cio mediante consulta as seguintes 

fontes, dentre outras, visitas as instalagoes e fabricas caso existente; discussoes 

com a administragao e o pessoal; publicagoes especializadas, revistas e relat6rios 

sabre a entidade ou a industria, feitos par analistas de mercado, corretores de 

a goes, 6rgaos de protegao ao credito etc.; revisao analftica de relat6rios financeiros 

e gerenciais; consideragao da situagao da economia e de seus efeitos sabre o 

neg6cio; relat6rios emitidos par outras empresas de auditoria ou consultoria; papeis 

de trabalho de auditoria do exercfcio anterior e outros arquivos relevantes; atas de 

assembleias de acionistas, reunioes de diretoria e de comissoes importantes; 

relat6rios de auditoria interna e de manuais de procedimentos; e relat6rios anuais da 

entidade as seus acionistas. 

4.2.4. Entendimento do Sistema Contabil 

Verifica-se a necessidade de entendimento do sistema contabil da entidade 

para os registros e processamento de transagoes para que se constata o 

planejamento dos procedimentos de auditoria. 
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Primeiro determina-se que informa9ao e usada pela administra9ao para mo

nitorar e controlar o neg6cio. 

Procura-se entender o sistema contabil com rela9ao a cada fluxo de tran

sa9ao material, e registram-se as informa9oes obtidas de forma adequada para uma 

analise. 

Constata-se que as demonstra9oes financeiras e essencialmente urn resume 

das transa9oes da entidade. As transa9oes nelas se refletem por urn sistema 

contabil que as processa e registra segundo princfpios contabeis. Verifica-se que o 

auditor precisa entender o sistema contabil e a estrutura correlata de controle 

interne, de modo que possa projetar procedimentos de auditoria apropriados. 

Percebe-se que adquirir esse entendimento envolve o seguinte, formar uma opiniao 

sabre se o sistema fornece base adequada para a prepara9ao das demonstra9oes 

financeiras; identificar falhas de que possam resultar erros materiais; determina-se 

os meios pelos qual a administra9ao monitora e controla o desempenho do neg6cio. 

Analisa-se que as informa9oes sabre o sistema contabil e os controles 

internes da entidade, principalmente por meio de indaga9oes junto ao pessoal em 

varies nfveis organizacionais dentro da entidade, a fim de conhecer os controles que 

podem ter interesse para auditoria. Em urn trabalho continuo, familiariza-se com o 

sistema e os controles correlates. 

Recomenda-se que seja util tambem obter informa9oes suplementares, tais 

como listas e modelos de formularies e relat6rios relevantes, fluxogramas detalhados 

feitos pela propria entidade e manuais de descri9ao de cargos que digam respeito ao 

sistema da entidade e, nos cases que isso for relevante, capias de partes da 

documenta9ao do sistema de computador do cliente. Desta forma, obter tao somente 
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a documentac;ao importante para entender os aspectos essenciais dos sistemas 

para os principais fluxes de transac;oes, inclusive as transac;oes geradas e outros 

processos-chave automatizados. 

Constata-se que o sistema contabil pode ser visto como uma serie de tarefas 

destinadas a reconhecer, classificar, lanc;ar, resumir e comunicar transac;oes de uma 

entidade. 

Verifica-se que os procedimentos de controle sao verificac;oes detalhadas 

para assegurar que os dados coletados e depois alocados sejam completes, 

precisos e validos, para que as demonstrac;oes financeiras apresentem fidedigna

mente os resultados da entidade e a situac;ao dos neg6cios. 

Percebe-se que muitos controles internes rotineiros do dia-a-dia da entidade, 

inseridos no sistema, a administrac;ao pode fazer uma supervisao global por meio de 

monitorac;ao de orc;amentos, exame de resultados e utilizac;ao da func;ao de auditoria 

interna. Os controles administrativos, juntamente com verificac;oes detalhadas que 

assegurem totalidade, exatidao e validade dos dados contabeis, representam a 

estrutura de controle interne. 

Conclui-se que para o entendimento do sistema contabil e seu papel dentro 

do neg6cio, recomenda-se levar em considerac;ao o uso de informac;oes contabeis 

pela administrac;ao; o sistema de contabilizac;ao dos principais fluxes de transac;ao; 

os procedimentos de controle; e como sao preparadas as demonstrac;oes 

financeiras, tendo por base o sistema contabil. 

Verifica-se que a principal preocupac;ao sera entender os processes e 

procedimentos aplicados as transac;oes rotineiras. E ao empreender essa tarefa, 

recomenda-se ter ja urn born conhecimento do neg6cio do cliente, dos tipos de 
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transa9oes que o sistema contabil tera de abordar, assim como de sua relativa 

complexidade. ConseqOentemente, precisa-se ter uma visao preliminar das 

principais caracteristicas necessarias no sistema contabil, para que tais transa9oes 

possam ser resumidas e apresentadas com exatidao. 

lndica-se ao auditor entender como cada fluxo de transa9ao da origem aos 

lan9amentos no razao geral e aos varios elementos de cada fluxo de transa9ao. 

Desta forma, entender como as transa9oes sao iniciadas e sua natureza. 

Recomenda-se verificar e entender os documentos que sao produzidos e em 

que sequencia, incluindo nao somente a documenta9ao principal sobre a transa9ao 

inicial, como tambem a referente ao processamento e aloca9ao posterior dessa 

transa9ao dentro do sistema contabil, pelos diaries do razao geral e outros meios. 

Percebe-se que o processamento por computador em quase todas as vezes 

sera urn aspecto essencial do sistema contabil, portanto, entender o suficiente de 

"hardware" e "software" de computador e de sistemas de processamento usados 

pelo sistema contabil e de grande relevancia para a auditoria nos controles internes. 

0 processamento por computador pode tambem afetar a organiza9ao e os 

procedimentos empregados pela entidade para assegurar que o sistema contabil 

seja capaz de produzir informa9oes financeiras completas, exatas e validas. Conclui

se, portanto, entender como os elementos do processamento por computador 

podem causar impacto sobre os procedimentos de controle e sobre os controles 

administrativos empregados pela entidade. 

Analisa-se ser necessaria tambem avalia9ao do processamento por 

computador, por urn especialista em auditoria de sistemas, quando for complexo o 

sistema de computador para processamento de informa9oes contabeis. A existencia 
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de urn ou mais dos seguintes aspectos indicarc1 complexidade do sistema, gerac;ao 

automatica de transac;oes; interrupc;ao da trilha de auditoria visfvel, relativa a proces

sos-chave; lanc;amento de dados em linha direta, de terminais remotes; elos de 

comunicac;ao entre computadores; e uso de "software" complexo especialmente 

talhado as necessidades da entidade. Se apoiar nos controles de aplicativos 

programados, aparentemente, pede ser urn meio eficiente ou necessaria de obter 

evidencia adequada de auditoria. Controles de aplicativos sao os operados durante 

o processamento de transac;oes, com a finalidade de assegurar a integralidade, 

exatidao e validade das informac;oes contabeis. 

Recomenda-se entender o sistema contabil e avaliar se ele constitui base 

adequada para a preparac;ao de demonstrac;oes financeiras confiaveis, e a estar 

atentos para possfveis erros que podem ser causados por falhas no sistema 

contabil. 

Conclui-se primordialmente pela capacidade do sistema contabil de produzir 

demonstrac;oes financeiras isentas de erros materiais. Desta forma, entender como a 

entidade realmente utiliza as informac;oes produzidas pelo sistema contabil para 

preparar as demonstrac;oes financeiras. 

Recomenda-se a elaborac;ao de fluxogramas em determinadas 

circunstancias, para obter uma melhor visualizac;ao do sistema contabil. Desta 

forma, os fluxogramas devem mostrar o caminho complete dos fluxes de transac;ao 

materiais, retrocedendo do razao geral ao momenta da ocorrencia. 

Conclufdo o fluxograma, recomenda-se confirmar o entendimento do sistema 

e a validade do fluxograma, selecionando transac;oes dentre os tipos mais significati

vos para urn procedimento de acompanhamento complete. 
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Os acompanhamentos completes nao se destinam a testar o tuncionamento 

eficaz do sistema tal como este foi concebido. lsso se consegue mediante os testes 

de controle especificamente destinados a esse tim, quando se pretende que o grau 

de risco dos procedimentos de controle seja considerado inferior a alto. Entretanto, 

quando as transagoes selecionadas para acompanhamento complete sao 

representativas do tipo que normalmente passa pelo sistema, pode-se considera-las 

como parte de teste de controle, caso em que seria necessaria a documentagao dos 

itens examinados. 

Recomenda-se ser feito urn acompanhamento complete todo ano, em caso de 

trabalho recorrente, pais assim se tern evidencia de que o sistema, da maneira como 

aparece no fluxograma, ainda e apropriado. 

0 resultado do acompanhamento complete recomenda-se serem 

documentados, para concluir se o entendimento do sistema esta correto. 

4.2.5 Questionario de Controles Internes 

Para analisar da melhor forma o ambiente de controle interne, recomenda-se 

para auditoria formular urn questionario de controle interne, adaptavel a cada tipo de 

entidade, relacionado as areas das demonstragoes financeiras e o impacto dos 

controles na mesma. 

Constata-se que precisa avaliar o ambiente de controle a cada ano e para 

cada unidade de auditoria significativa. Esta avaliagao pode ser realizada, utilizando 

urn questionario de pontos fortes de controle, que contem urn numero de perguntas 

criticas formuladas para identificar a existencia dos pontos fortes, dentro do 
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ambiente de controle, que poderiam reduzir o risco quanta a divergencias 

importantes. 0 questionario de pontos de controle considera os seguintes 

componentes do ambiente de controle, a estrategia, os objetivos e organizac;ao do 

neg6cio; os sistemas de informac;ao; os procedimentos de supervisao; e as politicas 

e procedimentos relacionados com pessoal. 

Verifica-se que a partir do questionario de controle interno, a auditoria externa 

possui menor risco de erros na definic;ao dos exames a serem executados nas areas 

significativas, para o teste do ambiente de controle interno. 
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4.3. EXECU<;AO DOS PROCEDIMENTOS SELECIONADOS PARA AUDITORIA 

NOS CONTROLES INTERNOS 

Ao realizar os procedimentos de auditoria selecionados, constata-se que 

precisa manter um grau apropriado de ceticismo profissional e deve assegurar que 

todas as duvidas que surjam durante a execuc;ao dos trabalhos sejam esclarecidas e 

resolvidas. 

Como as evidencias de auditoria e a base para o parecer, e importante que os 

papeis de trabalho contenham um registro apropriado de toda evidencia sabre as 

quais se baseiam nas conclusoes. Desta forma, neste capitulo delineia sabre os 

testes substantives e a extensao dos procedimentos de auditoria. 

4.3.1. Testes Substantives 

Constata-se que nos casas em que os procedimentos de controle sao muito 

bons e segue a conclusao, depois de realizar os testes nos controles, que estes sao 

operados de forma efetiva, sempre haverc1 certo risco de que os procedimentos de 

controle nao evitem ou nao detectem todas as irregularidades importantes. 

Portanto sempre serao necessaries alguns procedimentos substantives nas 

areas consideradas importantes. 
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4.3.2. Extensao dos Procedimentos de Auditoria 

Em relac;ao a cada area das demonstrac;oes financeiras, deve-se avaliar o 

nfvel de risco dos procedimentos de centrale. Supondo que o risco dos 

procedimentos de centrale de uma entidade e alto quando este nao ajude a evitar ou 

detectar oportunamente a existencia de divergencias importantes. Neste caso, a 

evidencia de auditoria seria obtida executando somente procedimentos substantives. 

0 risco dos procedimentos de centrale s6 pode ser avaliado como inferior a alto 

quando for executada uma avaliac;ao detalhada do risco e dos procedimentos de 

centrale que exigiria a considerac;ao do desenho dos procedimentos crfticos de 

centrale relevantes para a area especffica que esta sendo analisado e a realizac;ao 

de testes de centrale interne para verificar o cumprimento dos procedimentos 

relevantes. 

0 alcance dos procedimentos substantives para uma area especifica sera 

reduzido nos casas em que se pode concluir que o risco dos procedimentos de 

centrale para a area e baixo. 
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4.4. AVALIACAO DO RISCO DE AUDITORIA 

Verifica-se que um sistema forte de controles internes e essencial para 

efetivar o gerenciamento do risco da administrac;ao da entidade. 0 risco de auditar 

uma entidade com ambiente fraco de controles internes e um grande desafio para os 

auditores externos para efetivar sua opiniao sabre as demonstrac;oes contabeis. 

4.4.1. Risco de Emitir uma Opiniao lncorreta 

Depois de reunir as evidencias de auditoria e de haver chegado as 

conclusoes em relac;ao as diferentes areas das demonstrac;oes financeiras, pode-se 

formar uma opiniao geral sabre as demonstrac;oes financeiras. 

Depois de terminado os procedimentos de auditoria, deve avaliar como 

resultado do trabalho se esta razoavelmente seguro de que as demonstrac;oes 

financeiras nao contem divergencias importantes. Deve-se considerar o efeito de 

todas as falhas encontradas no curse do trabalho. 

Ao avaliar os erros descobertos e a necessidade de realizar trabalhos 

adicionais, verifica-se que precisa fazer as seguintes perguntas; Os erros parecem 

deliberados ou nao? Os problemas aparecem de forma sistematica ou 

ocasionalmente? Os erros constituem equfvocos quanta a princfpios ou quanta a 

sua aplicac;ao? Os erros sao inconsistentes com a avaliac;ao dos procedimentos de 

centrale de risco? Que modificac;oes, se aplicaveis, devem ser feitas no alcance do 

trabalho? 
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Depois de investigar e avaliar a possfvel evidencia das falhas importantes 

derivadas de equfvocos ou fraudes, desta forma, verifica-se que deve determinar os 

procedimentos de auditoria adicionais que devem ser empregados. Um erro nao 

intencional poderia ser uma situagao isolada que requer somente um mfnimo de 

procedimentos adicionais de auditoria, ou mesmo nenhum procedimento adicional, 

dependendo de sua freqOencia e importancia. Por outre lade, um indfcio de fraude 

ou equfvocos constantes no sistema contabil do cliente poderia justificar que se 

executassem procedimentos adicionais de auditoria ou outras agoes. 

Ao decidir o que e material, precisa considerar os mesmos fatores da 

estimativa preliminar da materialidade. Se a essa altura o que for julgado material 

estiver muito aquem a materialidade planejada, precisa-se considerar a suficiencia 

dos procedimentos de auditoria para determinar se requer algum trabalho adicional. 
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5. CONCLUSAO 

0 presente estudo pela pesquisa bibliografica atraves da revisao de diversas 

abordagens de auditoria, e a experiencia profissional teve por objetivo principal 

evidenciar sabre a avalia<;ao do risco nos controles internes para a auditoria externa 

na area das demonstra<;oes contabeis. Desta forma, pude verificar a importancia no 

planejamento dos procedimentos da auditoria em rela<;ao aos controles internes e a 

forma de ser analisada para avaliar a seguran<;a do ambiente de controle, para ap6s 

definir a profundidade dos testes substantives a serem aplicados nas demonstra<;oes 

contabeis com intuito de validar os numeros apresentados nas mesmas. Buscando 

transformar a pratica no qual desenvolvi para teoria, visando enriquecer meu 

desenvolvimento profissional. 

Antes de iniciar-se e partir para os testes substantives pela auditoria das 

demonstra<;oes contabeis e necessaria o conhecimento por parte dos auditores nos 

controles internes e como estao sendo utilizados pela entidade auditada. Esse 

conhecimento e absorvido pelas evidencias geradas nos testes de controles internes 

aplicados e planejado pela auditoria. 

A finalidade de a auditoria externa verificar e testar adequadamente os 

controles internes para auditoria das demonstra<;oes contabeis, e de expressar uma 

opiniao sabre as mesmas, se estao adequadamente apresentadas, em todos os 

aspectos de acordo com os 6rgaos regulamentadores. 

Este trabalho nao se esgota por si mesmo, em razao da relevancia do estudo 

como contribui<;ao no campo da revisao dos controles internes para os auditores 

externos ou independentes, espera-se que o presente estudo possa contribuir para 
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aumentar o grau de eficacia na analise das demonstrac;oes contabeis no Brasil, 

continuem na busca individual nesta area para urn melhor desempenho. 
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