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RESUMO 

VIDOTTI, T.G. Proposta para implanta9ao de controles internes no auxilio da gestao: 
urn estudo de caso - abatedouro de aves. Sendo a contabilidade responsavel pela 
gera9ao de informa9oes a respeito de uma entidade, atraves dela, pode-se tamar 
informa9oes uteis para o auxllio do gerenciamento e a colabora9ao em pianos de 
desenvolvimento e manuten98o das empresas. Por conta disto, a profissao contabil, 
ao mostrar sua contribui9ao na sobrevida da empresa, vern ganhando reconhecimento 
e se tornando cada vez mais importante com o passar do tempo. Uma tecnica de 
grande valia e cada vez mais importante e a auditoria, visando avaliar os processes e 
seus resultados, trazendo seu parecer sabre a situa9ao auditada. No entanto, a 
propria auditoria tern suas ramifica9oes e uma delas e o controle interno, que objetiva 
medidas para prote9ao do patrimonio da entidade, trazendo maior seguran9a e 
transparencia nas opera9oes da empresa, sendo, por isso, grande aliado da gestao 
empresarial e consequentemente, essencial para a boa continuidade da entidade. 0 
trabalho estruturado seguia a tecnica do estudo de caso e contou com informa9oes 
fidedignas e embasamento te6rico para sua realiza9ao. 0 objetivo proposto pelo 
estudo foi o de propor a implanta9ao de urn sistema de controles internes de uma 
empresa do ramo de abate de aves, tendo com isso, ferramentas para o auxilio da 
gestao. Ap6s obter urn diagn6stico da estrutura da empresa, juntamente com todos os 
pontos levantados na pesquisa bibliografica e nos dados coletados, pode-se alcan9ar 
o objetivo proposto, trazendo uma visao geral da companhia, levantando os pontos de 
controles e elaborando a proposta de implanta9ao, verificando a necessidade que a 
empresa encontra em ter urn sistema de controles internes em seu processo de 
gerencia. No entanto, algumas observa9oes e recomenda9oes foram feitas para a 
melhoria da situa9ao em que a companhia se encontra e sua continuidade no 
mercado. 

Palavras-chave: Auditoria. Gestao. Controles Internes. 
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1. INTRODUCAO 

A profissao contabil vern, ao Iongo dos anos, ganhando cada vez mais 

importancia no cenario brasileiro, mostrando de forma crescente a utiliza<;ao da 

contabilidade como ferramenta de gestae economico-financeira e uma fonte de 

diversas e importantes informa<;6es sabre a entidade. 

Atraves das informa<;6es geradas pela contabilidade, por meio de seus 

relat6rios, torna-se mais facil o processo de tomada de decisao por parte do usuario 

destas informa<;oes e por isso e de suma importancia que haja confiabilidade e 

eficacia nos procedimentos que geram tais informa<;6es. 

Dentro deste contexte, destaca-se a auditoria que visa verificar a confiabilidade 

des registros por meio de exames especfficos de auditoria, que almejam testar a 

eficacia e eficiencia dos controles internes, dando maier credibilidade as informa<;6es 

des relat6rios. 

Segundo ATTIE: 

0 surgimento da auditoria esta ancorado na necessidade de confirmac;ao economico
financeira espelhada no patrimonio das empresas investidas e, principalmente, em 
virtude do aparecimento de grandes empresas multigeograficamente acionaria na 
formac;ao do capital de muitas empresas. (ATTIE, 1998, p.27). 

A auditoria ligada aos controles internes na opera<;ao de gestae das empresas 

mostra o quanta essa tecnica e importante nao s6 para atender as regulamenta<;oes e 

polfticas, mas tambem de formar a base de uma boa administra<;ao para a entidade. 

Dada a grande importancia que a auditoria vern mostrado e a conquista do 

reconhecimento por parte do mercado, empresas das mais variadas tern dado grande 

importancia ao born sistema de controles internes para o auxflio de gestae. 

Faz-se importante que a entidade tenha ja a partir de seu nascimento, uma 

base s61ida de gerenciamento e controles para que a mesma possa ter uma 

continuidade atraves de planejamento e consciencia de mercado. Sendo assim, 

remete-se a duvida: Como adequar os processes de controles internes de entidades 
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que estejam iniciando suas atividades para que os mesmos possam contribuir com o 

crescimento e sustentabilidade da mesma, permitindo urn born processo de gestao? 

0 trabalho apresentado tern como objetivo geral propor a implanta9ao de 

controles internos de urn abatedouro de aves visando o auxilio da gestao. 

Para que o objetivo geral seja alcan9ado, outros, relacionados abaixo, tambem 

deverao ser, como: 

- Definir a estrutura organizacional da empresa; 

- Mapear areas de aplica98o dos controles internos; 

- Consolidar as informa96es dos controles internos. 

A empresa escolhida para a realiza9ao deste trabalho e uma industria do ramo 

de abate de aves, estando no inicio de suas atividades. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

Este item objetiva trazer o embasamento te6rico acerca do assunto tratado 

neste trabalho, definindo os conceitos, origens e evoluc;ao da auditoria, bern como 

demonstrando seus tipos, extensao, diferenc;as, para entao tratar de controles internos 

suas formas, estruturas e sistemas. 

2.1 CONCEITOS, ORIGEM E EVOLU<;AO DA AUDITORIA 

0 t6pico que segue visa tratar o conceito da auditoria, como tambem apresentar 

sua origem e evoluc;ao no decorrer do tempo. 

2.1.1 Conceito de auditoria 

A auditoria e a tecnica contabil utilizada a tim de verificar, validar e dar parecer 

sobre ac;oes de controle e execuc;ao contabeis, atraves de normas ditas por 6rgaos 

competentes, para trazer transparencia e confiabilidade as informac;6es geradas pelo 

sistema da contabilidade dentro da organizac;ao. 

Conforme descreve FRANCO (2001, p.28) "A auditoria compreende o exame de 

documentos, livros e registros, inspec;oes e obtenc;ao de informac;oes e confirmac;oes, 

internas e externas, relacionados com o controle do patrimonio, objetivando mensurar 

a exatidao desses registros e das demonstrac;oes contabeis deles decorrentes". 

0 produto da auditoria tende a confirmar a veracidade dos registros contabeis e 

seu trabalho consiste nao somente em verificar provas contabeis e sim todos os meio 

alcanc;aveis, interno ou externamente a organizac;ao. 

0 principal objetivo da auditoria e certificar se as informac;oes constantes nas 

demonstrac;oes elaboradas pelas organizac;oes expressam a verdade e se as mesmas 

seguiram as normas em vigor sem nenhuma fraude ou irregularidades. 

Por isso, para a conclusao e parecer da auditoria sobre as informac;oes das 

organizac;oes, nao basta apenas a verificac;ao das demonstrac;oes em si, mas sim dos 

procedimentos utilizados para os registros das operac;oes das empresas. 



4 

ATTIE (2006, p.31) exp6es que "Em seu exame, o auditor, por urn lado, utiliza 

os criterios e procedimentos que lhe traduzem provas que assegurem a efetividade 

dos valores apostos nas demonstra~_;:6es financeiras e, por outro lado, cerca-se dos 

procedimentos que lhe permitem assegurar a inexistencia de valores ou fatos nao 

constantes das demonstra~,;:oes financeiras que sejam necessarios para seu born 

entend imento". 

Por conseqOencia, para que a auditoria atinja seu objetivo principal, faz-se 

necessaria urn trabalho de muito criterio e observancia nas praticas regulamentadas, 

alem de sempre estar em sintonia com a evolu~_;:ao da ciencia contabil e das tecnicas 

de auditoria em si. 

Com a evolu~_;:ao contabil, a auditoria deixou de ser apenas urn procedimento, 

passando a contar com outros metodos e tambem atingir mais setores das 

organiza~_;:6es conforme seu tipo. 

2.1.2 Origem da auditoria no mundo 

Nao se sabe com exatidao a origem da tecnica de auditoria na contabilidade, 

mas ha indfcios que a mesma date do seculo XIV, no entanto, a principal fase desta 

tecnica esta na atualidade, devido as imensas transforma~,;:oes nos meio de comercio e 

unifica~_;:ao dos mercados, sua utiliza~,;:ao estacada vez mais exigida e constante. 

Sua evolu~_;:ao atraves do tempo pode ser demonstrada atraves dos fatos 

descritos por ATTIE: 

Data 

1314 
1559 

1880 

1886 

1894 
1934 

Fatos 
Desconhecida a data de infcio da atividade de auditoria. 
Cria~_;:ao do cargo de auditor do Tesouro da lnglaterra. 
Sistematiza~,;:ao e estabelecimento da auditoria dos pagamentos a 
servidores publicos pela Rainha Elizabeth I. 
Cria~_;:ao da Associa~_;:ao dos Contadores Publicos Certificados (Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales), na lnglaterra. 
Cria~_;:ao da Associa~_;:ao dos Contadores Publicos Certificados (AICPA), 
nos Estados Unidos. 
Cria~_;:ao do lnstituto Holandes de Contadores Publicos. 
Cria~_;:ao do Security and Exchange Commission (SEC) nos Estados 
Unidos. 

(ATTIE, 2006, p.28) 
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Sendo assim, a partir de 1934, a profissao do auditor assume sua importancia e 

comega uma grande evolugao que segue ate os dias atuais. lsso se deu ao fate das 

empresas passarem a efetuar transagoes nas balsas de valores de todo o mundo, 

tendo essas empresas que honrarem as informagoes passadas aos investidores. 

2.1.3 Origem da auditoria no Brasil 

A auditoria como e conhecida hoje foi influenciada pelas mudangas nas 

relagoes globais e sua aplicagao passou a ser obrigat6ria, bern como servir de boa 

ferramenta gerencial. 

No Brasil, com a instalagao de empresas estrangeiras, o crescimento das 

empresas nacionais e sua participagao cada vez mais no mercado global, trouxeram 

para o pais empresas e profissionais ligados a area da auditoria contabil, seja interna 

ou externa. 

Como trata ALMEIDA (2003, p.28) "Basicamente, somente em 1965, pela Lei no 

4.728 (disciplinou o mercado de capitais e estabeleceu medidas para seu 

desenvolvimento), foi mencionada pela primeira vez na legislagao brasileira a 

expressao "auditores independentes" ." Ap6s essa lei, diversos 6rgaos passaram a se 

expressar sabre os trabalhos de auditoria, como tambem proper regras e normas. 

Atraves da Lei no 6.404/76, todas as companhias com agoes negociaveis em 

balsa de valores passaram a ser obrigadas a passarem per auditoria de empresas 

especializadas. Com o passar des anos e a evolugao economica, as empresas 

passaram a perceber tambem a importancia da auditoria interna. 
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2.2 TIPOS DE AUDITORIA 

Devido a grande necessidade que as empresas da atualidade tern em mostrar

se transparentes e a escandalos envolvendo grandes names do mundo corporative, a 

auditoria vern se moldando para conseguir resultar em confiabilidade e per isso, hoje 

existem variados tipos de auditoria dentro da organizagao. 

Devido a seus trabalhos peculiares, OLIVEIRA traz as vantagens que urn born 

auditor tern nos dias atuais: 

Sem duvida, devido as suas condic;:oes peculiares, o auditor pode contribuir, 
constantemente, com crfticas e sugestoes para o aperfeic;:oamento da organizac;:ao. 
Trata-se de urn profissional que esta em situac;:ao favoravel para julgar as diretrizes e 
polfticas dos neg6cios. No exercfcio de suas tarefas, acumula profundos conhecimentos 
das operac;:oes da empresa, por meio de estudos e trabalhos constantes em todas as 
areas. (OLIVEIRA 2008, p.9). 

A auditoria pede ser, pelo seu tipo: auditoria das demonstragoes contabeis; 

auditoria de compliance e auditoria operacional. 

2.2.1 Auditoria das demonstragoes contabeis 

Tendo como instrumento as demonstragoes contabeis, este tipo de auditoria 

verifica como foi elaboradas, atraves de criterios e normas ditadas per 6rgaos 

competentes e legislagao em vigor. 

0 parecer des auditores nas demonstragoes contabeis passam a confirmar tais 

informag6es, deixando-as mais transparentes e fidedignas. 

Como mostra CREPALDI (2000, p.31) as demonstragoes auditadas podem: 

" • informar aos usuaries que criterios foram adotados em sua elaboragao; 

• apresentar parecer de terceiros, alheios a empresa, sabre fidedignidade com 

que tais demonstragoes refletem a situagao do patrimonio e sua evolugao durante o 

periodo a que se referem. " 
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Sabendo que as demonstrac,;;oes foram auditadas, pode-se ter a confiabilidade 

de que as mesmas seguiram os principios e normas contabeis alem de respeitar a 

legislac,;;ao, isto atraves de urn profissional independente, desligado da companhia 

auditada. 

2.2.2 Auditoria de compliance 

Relacionada a determinadas atividades financeiras e operacionais da entidade, 

a auditoria de compliance evidencia se tais atividades seguiram as normas exigidas 

para tais, normas estas que podem ser intemas ou de terceiros. 

OLIVEIRA (2008, p.5) traduz como objetivo da auditoria de compliance a 

"verificac,;;ao do cumprimento/observancia de normas e procedimentos implantados 

pela empresa ou pelos 6rgaos reguladores de determinadas atividades". 

2.2.3 Auditoria operacional 

Tambem conhecida como auditoria de gestao, visa qualificar os procedimentos 

internos da empresa, medindo sua eficiencia e eficacia de acordo com os objetivos 

trayados. Pode ainda ser utilizada em setores ou num todo da companhia. 

CREPALDI (2000, p.32) resume "a auditoria operacional e urn processo de 

avaliac,;;ao do desempenho real, em confronto com o esperado, o que leva 

inevitavelmente, a apresentac,;;ao de recomendac,;;oes destinadas a melhorar e a 

aumentar o exito da organizac,;;ao". 

Diretamente ligada ao desempenho da organizac,;;ao a auditoria operacional ou 

de gestao tern tido destaque principalmente em grandes companhias. 

Dado os tres tipos de auditoria usual, pode-se definir que os mesmos sao divididos 

quanto ao objeto exposto: demonstrac,;;oes, atividades e desempenho. Porem, a 

auditoria ainda pode ser extendida entre interna e externa. 
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2.3 EXTENSAO DA AUDITORIA 

A auditoria pede atraves de sua forma, ser de natureza interna ou externa, 

tendo cada extensao suas finalidades, necessidades e resultados. 

Quante a quem executa os trabalhos, a auditoria pede ser interna, quando feitas 

per colaboradores da propria entidade e externa, quando contratados profissionais nao 

pertencentes a empresa para efetuarem os trabalhos. 

0 mesmo trabalho pede ser feito pelas auditoria interna e externa, a vantagem 

de uma boa auditoria interna e a de passar confiabilidade e transparencia para os 

auditores externos. Alem disso, a auditoria interna pede aumentar a prote<;:ao contra 

irregularidades, desde que bern executada. 

2.3.1 Auditoria intema 

Voltada para usuaries da estrutura organizacional da entidade, ela pede serve 

principalmente a administrayao, observando se as normas e legisla<;:ao estao sendo 

seguidas, trazer mais confian<;:a nas informa<;:6es contidas nos relatorios, como 

tambem, contribuir para melhoria nos processes de gestae da empresa. 

OLIVEIRA (2008, p.6) ressalta que "A auditoria interna e operacional visa 

elaborar sugestoes para o aprimoramento da gestae operacional, salvaguardar os 

ativos da empresa e tornar mais eficientes os controles". 

Ainda sabre auditoria intema, ALMEIDA esclarece: 

0 auditor interno e um empregado da empresa, e dentro de uma organizacao ele nao 
deve estar subordinado aqueles cujo trabalho examina. Alem disso, o auditor interne 
nao deve desenvolver atividades que ele possa vir um dia a examinar (como, por 
exemplo, elaborar lancamentos contabeis), para que nao interfira em sua 
independ€mcia. (ALMEIDA, 2003, p. 29). 

Sendo assim, a auditoria interna tern como consumidor de seu produto final a 

propria empresa. 
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2.3.2 Auditoria externa 

A auditoria externa, alem de ser desenvolvida por auditores independentes, ou 

seja, sem nenhum vinculo com a empresa auditada, tern como principais usuarios as 

outras entidades das quais a empresa tern rela<;ao, seja governo, credores ou ate 

mesmo investidores. 

OLIVEIRA (2008, p.6) demonstra que na auditoria externa "sua preocupa<;ao e 

verificar se as demonstra<;6es contabeis condizem com os princfpios fundamentais da 

contabilidade e se os saldos das contas refletem com propriedade a posi<;ao 

patrimonial e financeira do cliente". 

Tambem analisado por ATTIE segue o perfil do auditor externo precisa ter: 

0 auditor deve ser absolutamente independente e imparcial na interpretac;ao de tudo 
que lhe for apresentado, atestando a cada dado um pronunciado conclusive. A 
independ€mcia necessita orientar o trabalho do auditor no sentido da verdade, evitando 
interesses, conflitos, vantagens, sendo factual em suas afirmac;oes. Seu trabalho 
precisa ser encaminhado com observancia as normas de auditoria e aos padroes e 
tecnicas aplicaveis ao exercicio de sua func;ao, valendo-se, se foro caso, de opinioes 
de outras profissoes tecnicas quando o memento o exigir. (ATTIE 1998, p.33). 

Com a finaliza<;ao dos trabalhos feitos pela auditoria independente, a mesma 

devera emitir seu parecer atestando as informa<;6es contidas nos relat6rios 

analisados, bern como sugerindo altera<;6es e informando as falhas encontradas, 

tornando-se responsavel pelo parecer que emite. 
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2.4 ASPECTOS DIFERENCIAIS ENTRE AUDITORIA INTERNA E EXTERNA 

A auditoria nao esta mais focada somente nas demonstrac;oes financeiras e sim 

na gestae empresarial, metodos de trabalhos, bern como nos controles utilizados para 

melhoria e eficiencia da organizac;ao. 

Dentre as principais diferenc;as entre as auditorias internas e externas estao: 

a) Reporte des trabalhos 

Enquanto que na auditoria interna, os trabalhos estao facades nos membros 

pertencentes a entidade e na sua melhoria gerencial, a auditoria externa produz 

resultados para o publico externo que de alguma maneira exerc;a algum 

relacionamento com a empresa, seja social, economico ou politico. 

b) Execuc;ao des trabalhos 

Os trabalhos feitos pela auditoria interna sao executados geralmente per 

colaboradores da propria entidade, como funcionarios e diretores pertencentes ao 

departamento de auditoria interna. Ja as tarefas de auditoria externa sao sempre feitas 

per empresas terceirizadas ou profissionais autonomos sem qualquer vinculo com a 

empresa auditada. 

c) lndependencia des trabalhos 

Pelo fate da auditoria interna ser exercida per membros de vinculo profissional 

com a organizac;ao, o trabalho torna-se mais dependente de fatores internes e 

interferencias operacionais, sendo que o auditor externo conta com total 

independencia operacional na execuc;ao das atividades. 

d) Testes e procedimentos 

A auditoria interna, per procurar sempre a otimizayao da gestae empresarial e 

transparencia nos relat6rios, acaba per efetuar maier numero de testes, alem de 

proceder tanto na auditoria organizacional quanta na auditoria contabil das 

demonstrac;oes. A auditoria externa efetua menor numero de testes per tratar apenas 

das demonstrac;oes contabeis, bern como precede apenas na auditoria dessas 

demonstrac;oes. 
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e) Objetivos dos trabalhos 

Os principais objetivos da auditoria interna estao na procura de fraudes 

operacionais, seguimento de normas internas e externas e ainda na otimiza~o dos 

processes internes, enquanto que a auditoria externa objetiva exclusivamente a 

emissao de parecer sabre a situac;;ao da companhia evidenciada nos demonstratives. 

ALMEIDA ainda diferencia o auditor interne do auditor externo: 

.. 

Auditor lnterno 
. ····. ..· 

- E empregado da empresa auditada; 

- Menor grau de independencia; 

- Executa auditoria contabil e operacional; 

Os principais objetivos sao: 

• verificar se as normas internas estao sendo 
seguidas; 

• verificar a necessidade de aprimorar as 
normas internas vigentes; 

• verificar a necessidade de novas normas 
internas; 

Auditor Externo 

- Nao tern vinculo empregatrcio com a empresa 
auditada; 

- Maier grau de independencia; 

- Executa apenas auditoria contabil; 

- 0 principal objetivo e emitir urn parecer ou 

opiniao sabre as demonstrayoes contabeis, no 

sentido de verificar se estas refletem a posiyao 

patrimonial e financeira, o resultado das 

operayoes, as mutayoes do patrimonio Hquido e 

as origens e aplicayoes de recursos da empresa 

examinada. Tambem, se essas demonstrayoes 

foram elaboradas de acordo com os princlpios 
• efetuar auditoria de diversas areas das 

demonstrayoes contabeis e em areas contabeis e se esses princlpios foram aplicados 

operacionais; com uniformidade em relayao ao exerclcio social 

anterior; 

- Maier volume de testes (tern maier tempo na - Menor volume de testes, ja que o auditor externo 
empresa para executar os serviyos de auditoria). 

(ALMEIDA, 2003, p. 30) 

esta interessado em erros que individualmente ou 

cumulativamente possam alterar de maneira 

substancial as informayoes das demonstrayoes 

contabeis. 

Ainda que a auditoria interna e externa tragam suas particularidades e 

diferenc;;as, faz-se importante haver harmonia entre as duas para que assim, os 

resultados obtidos pelas duas formas de trabalho se confirmem e completem. 
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0 Conselho Federal de Contabilidade, atraves das normas brasileiras de 

contabilidade (2003, p.111) "0 auditor interne, quando previamente estabelecido com 

a administrayao da Entidade em que atua, e, no ambito de planejamento conjunto de 

trabalho a realizar, deve apresentar os seus papeis de trabalho ao auditor 

independente e entregar-lhe c6pias, quando este entender necessaria". Sendo assim, 

a integrayao entre os dois trabalhos esta explicitado nas pr6prias normas contabeis. 

Para que o trabalho de auditoria seja eficaz e continuo, e muito importante que 

a organiza9ao possua controles e que os mesmos sejam testados e estejam 

funcionando, gerando informay6es seguras e necessarias, bern como salvaguardando 

os procedimentos internes nas empresas. 

2.5 CONTROLES INTERNOS 

Tao importante quanta o produto da contabilidade sao os meios para alcanc;a-lo, 

por isso, a necessidade em haver confiabilidade e eficiencia na gerac;ao das 

informac;oes e como conseqOencia os controles internes existentes na organizac;ao. 

Sao definidos como controles internes, os meios que a organizac;ao utiliza para a 

melhoria, verificac;ao e otimizac;ao operacional, bern como seguranc;a das informac;oes 

necessarias para uma gestao eficiente e informac;oes fidedignas. 

Para ATTIE (1998, p.113), o "controle interne e parte integrante de cada 

segmento da organizac;ao e cada procedimento corresponde a uma parte do conjunto 

do controle intemo". 

Controles internes sao muitas vezes confundidos com auditoria interna, porem, 

a auditoria interna e a tecnica de revisao e avaliac;ao dos controles internes da 

entidade. 

Conforme define o Comite de Procedimentos de Auditoria do Institute 

Americana de Contadores Publicos Certificados -AICPA (apud, ATTIE 1998, p.110),: 

"0 controle interne compreende o plano de organizac;ao e o conjunto coordenado dos 

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

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

e encorajar a adesao a polftica tra9ada pel a administra9ao". 
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Controle interne pede ser entendido ainda como traz ALMEIDA (1996, p.50), "o 

conjunto de procedimentos, metodos au retinas como as objetivos de proteger as 

ativos, produzir dados contabeis confiaveis e ajudar a administra<;ao na condu<;ao 

ordenada des neg6cios da empresa". 

Os controles internes podem ainda trazer algumas particularidades, sendo 

assim classificados em controles contabeis au controles administrativos. 

2.5.1 Centrale administrative 

Controles administrativos estao diretamente ligados a otimiza<;ao operacional e 

melhoria de gestae, focando principalmente as meios. 

ATTIE (1998, p.114) define o centrale administrative como "o plano de 

organiza<;ao e todos as metodos e procedimentos que dizem respeito a eficiencia 

operacional e a decisao polftica tra<;ada pela administra<;ao". 

Par focarem na eficiencia operacional geralmente as controles administrativos 

trabalham com analises de desempenhos, controles de qualidade, desempenho 

operacional e estatrsticas. 

2.5.2 Centrale contabil e financeiro 

Lidando diretamente com a composi<;ao patrimonial da entidade, as controles 

contabeis e financeiros, segundo ATTIE (1998, p.114) "compreendem o plano de 

organiza<;ao e todos as metodos e procedimentos diretamente relacionados, 

principalmente com a salvaguarda do patrimonio e a fidedignidade des registros 

contabeis". 

Mais relacionados aos fins, as controles contabeis e financeiros se traduzem na 

segrega<;ao de fun<;6es, levantamento e controles ffsicos de estoques e numerarios, 

normas de autoriza<;ao e execu<;ao e ainda des pr6prios relat6rios de controles. 
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2.6 FORMAS DE CONTROLE 

Nao existe urn modelo unico de controles internes, sendo cada controle 

implantado conforme a necessidade existente na empresa, o importante e sempre o 

controle cumprir com seu objetivo, seja ele para urn tim gerencial ou administrative. 

FRANCO e MARRA destaca: 

Para exercer o controle sabre os fatos ocorridos na empresa bem como sabre os atos 
praticados por quem exerce funyao direta ou indiretamente a organizayao os 
administradores utilizam-se de todos os meios de controle interne, compreendendo os 
registros, livros, fichas, mapas, boletins, papeis, formularies, pedidos, notas, faturas, 
documentos, guias, impresses, ordens internas etc. (FRANCO e MARRA 2001, p.207). 

0 primordial nas formas de controle e atingir o objetivo esperado com a 

utiliza<;ao do mesmo, caso contrario, nao ha razoes para existencia dos controles. 

Por se tratar de controles internes a entidade, cada uma os moldara para suas 

finalidades particulares, verificando sempre se ha normas internas ou externas para 

cumprimento de determinadas atividades, porem estando atenta a esses aspectos, a 

empresa podera definir, atraves de suas equipe, quais os controles e as formas que os 

mesmos tomarao para auxiliar na evolu<;ao empresarial. 

2.7 ESTRUTURA DOS CONTROLES INTERNOS 

Os controles internes utilizados dentro de uma empresa sao meios para se 

alcan<;ar algum objetivo proposto, trazendo certa seguran<;a para a gerencia no que 

diz respeito a suas aspira<;6es. 

Como traduz D'AVILA (2002, p.26) "Os conceitos fundamentais da defini<;ao de 

controles internes sao Processo, Pessoas, Seguranga razoavel, e Objetivos ... ". Sendo 

assim, pode-se dizer tambem que faz parte da estrutura dos controles internes os 

Processes, Pessoas e Objetivos. 
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2.7.1 Processes, pessoas e objetivos 

Gada empresa possui uma estrutura (mica, geralmente espelhada num modelo 

geral, mas sempre com suas peculiaridades e com isso cada empresa possui 

processes variados. 

Tem-se ter como processes de uma entidade, por exemplo, as compras de 

insumos, vendas, faturamento, entre outros, e esses processes sao pertencentes a 

seus respectivos departamentos ou unidades. 

Para a execu9ao dos controles internos, ha o emprego de capital humano em 

cada etapa, seja na implanta9ao, acompanhamento ou avalia9ao, portanto cabe 

ressaltar a influencia de cada pessoa na estrutura dos controles. 

D'AVILA (2002, p.28) traz "as pessoas nem sempre entendem, comunicam ou 

executam suas tarefas consistentemente. Gada indivfduo traz para seu ambiente de 

trabalho suas experiencias e suas habilidades tecnicas, que sao (micas, assim como 

tambem (micas e exclusivas sao suas necessidades e prioridades". 

Com isso, pode-se limitar a total eficacia dos controles internos, afinal, tendo 

como quem executa os controles sao pessoas, a seguran9a em 100% fica 

comprometida. No entanto, ainda sim, o controle pode ser confiavel e deve existir. 

Os objetivos definidos para os controles internos e de grande valia na sobrevida 

e evolu9ao da empresa. 

Ainda que cada controle venha objetivar algo especffico, generalizando, os 

controles internos dentro da entidade seguem D'AVILA (2002, p.30): 

"- eficacia e eficiencia operacional; 

- mensura9ao de desempenho e divulga9ao financeira; 

- prote9ao de ativos; 

- cumprimento de leis e regulamenta96es." 

Visto isso, pode-se definir que cada controle segue suas particularidades, mas 

todos sao formados por processes, executados por pessoas e sao meios para o 

alcance de objetivos pre-definidos. 
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2.7.2 Componentes 

Ainda D'AVILA (2002, p.31) segue propondo que "Os controles internes 

consistem de 5 componentes inter-relacionados. Esses componentes sao integrados 

ao estilo gerencial adotado por uma organiza<;ao, e constituem-se em elemento 

indivisivel do processo administrative". 

a) Ambientes de controles: relaciona o ambiente de trabalho e as pessoas que 

nele se localizam, suas integridades, valores, alem de serem o suporte de todo o 

processo existente dentro de uma organizagao. 

b) Avaliacao de riscos: a partir do momenta em que a empresa passa a existir, a 

mesma passa a estar propensa e riscos. Portanto, cabe a ela tamar ciencia e 

gerenciar todos os riscos da atividade. 

c) Atividades de controle: na sequencia dos objetivos definidos e dos riscos 

avaliados, a entidade precisa fazer valer as a<;6es para que nao ocorra a urn resultado 

frustrado. 

d) lnformacao e comunicacao: de grande valia e importancia dentro da 

organizagao, o born sistema de informagao e a existencia de comunicagao pede 

integrar as unidades da empresa, bern como tornar acessivel dados relevantes para 

cada usuario. 

e) Monitoramento: a verifica<;ao de todo o processo pode garantir o alcance dos 

objetivos, pais caso ocorra tudo conforme previsto, o monitoramento vern a confirmar 

tal situagao, mas caso perceba alguma falha ou deficiencia, ha condi<;6es de alterar 

alga na estrutura dos controles. 

Tendo em vista que para chegar ao resultado proposto pelos controles ha 

componentes especificos, cabe ressaltar que deve existir relagao entre os cinco 

componentes para que os objetivos sejam atingidos. 
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2.8 SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS 

0 sistema de controles internos, quando bern desenvolvido pode colaborar para 

todas as areas da organizagao, focando sempre na otimizagao e confiabilidade dos 

processes, levando a gestao ser mais eficaz. 

Faz parte do sistema de controles internos todos os outros sistemas envolvidos, 

bern como os procedimentos adotados e o planejamento para mostrar informagoes 

transparentes e confiaveis, mesmo que nao 100%; posigao e guarda de seu 

patrimonio; bern como a eficiencia na sua gestao. 

Como CASSARRO expoe, o sistema de controles internos deve atender ao 

menos 4 grandes objetivos: 

1 °) Assegurar que as transac;:oes estejam sendo adequadamente registradas de modo a 
(1) permitir a elaborac;:ao de demonstrac;:oes financeiras segundo os princfpios contabeis 
geralmente aceitos ou outros criterios aplicaveis e (2) manter a responsabilidade pelos 
bens. 
2°) Assegurar que o acesso aos bens e informac;:oes e que a utilizac;:ao destes ocorra 
com a autorizac;:ao formal da administrac;:ao. 
3°) Garantir que as transac;:oes sejam feitas com autorizac;:ao formal da administrac;:ao. 
4°) Possibilitar, com freqOencia razoavel, o confronto entre os registros contabeis
financeiros e os respectivos bens, direitos e obrigac;:oes. (CASSARRO 1997, p.34). 

Com isso, cada transagao torna-se "materia-prima" para os controles internos, 

sendo que cada uma delas vern a interferir de algum modo no desenvolvimento e 

rotina da empresa. 

Ainda de acordo com CASSARRO (1997, p.35), o sistema de controles internos 

passa a ser adequado quando o fluxo dessas transagoes segue 4 etapas a saber: 

"• autorizagao para que se faga a transagao 

• sua ocorrencia, de fato 

• o registro dessa ocorrencia 

• o controle do processo e a avaliagao dos efeitos que essa ocorrencia 

tenha causado ou possa vir a provocar a empresa." 
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Permanecendo na discussao de urn sistema de controles internes adequados, 

ATTIE tambem ressalta algumas caracterfsticas para a eficiencia do sistema: 

• plano de organizac;ao que proporcione apropriada segregac;ao de func;oes entre 
execuc;ao operacional e custodia dos bens patrimoniais e sua contabilizac;ao. 
• sistema de autorizac;ao e procedimentos de escriturac;ao adequados, que 
proporcionem controle eficiente sabre o ativo, passivo, receitas, custos e despesas; 
• observac;ao de praticas salutares no cumprimento dos deveres e func;oes de cada urn 
dos departamentos da organizac;ao; e 
• pessoal com adequada qualificac;ao tecnica e profissional, para a execuc;ao de suas 
atribuic;oes. (A TTl E, 1998, p.115) 

0 plano de organizac;:ao ora colocado deve ser simples e flexfvel, bern 

estruturado no que diz respeito a atribuic;:oes e responsabilidades, focando na 

independencia dos processes, mas nao esquecendo de suas inter-ralac;:oes. 0 plano 

de organizac;:ao nao segue padr6es, sendo elaborado de acordo com a necessidade 

da empresa. 

0 sistema de controles internes adequado, deve ainda, obedecer o quesito de 

autorizac;:oes e aprovac;:6es em cada etapa do processo, conforme as pessoas e 

responsabilidades de cada func;:ao. 

As praticas utilizadas dentro da entidade refletem seu produto, por isso, para 

que a tarefa seja cumprida e seu resultado seja satisfat6rio, o modo como e executada 

faz toda diferenc;:a. Mas, para que o sistema seja realmente adequado, ira depender 

principalmente da qualidade tecnica e nfvel pessoal de seus colaboradores, pais 

pouco efeito positive tera urn born plano de organizac;:ao e sistemas de controles se 

quem os executa nao tern qualificac;:ao para tal. 

Portanto, para o born desenvolvimento de uma organizac;:ao, boas tecnicas de 

controle auxiliadas por pessoal capaz e de extrema importancia em qualquer empresa 

de qualquer ramo de atividade. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este t6pico vern a definir o tipo de pesquisa utilizado no estudo, bern como sua 

estrutura e limita96es. 

3.1 DELIMITA<;OES DO ESTUDO 

0 estudo de caso foi realizado na empresa, aqui denominada "Cia Abate Ltda" 

para preservar a identidade da entidade. Essa empresa e do ramo de abate de aves e 

as informa96es foram fornecidas por seus colaboradores com o acompanhamento de 

um dos s6cios do empreendimento. 

3.2 DEFINI<;AO DO TIPO DE PESQUISA 

Primeiramente, e necessaria salientar a importancia da pesquisa para a 

evolu9ao da humanidade, pois atraves desses estudos, novas tecnicas, metodos e 

solu96es sao encontrados. Para RUIZ (1996, p. 48) "pesquisa cientifica e a rela9ao 

concreta de uma investiga9ao planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as 

norm as de metodologia consagradas pel a ciencia". 

Algumas tecnicas sao utilizadas para a pesquisa, sendo a pesquisa bibliografica 

uma delas. Citando LAKATOS e MARCONI (2003, p. 183) "[ ... ] Abrange toda 

bibliografia ja tornada publica em relayao ao tema de estudo". 

Sendo assim, a tecnica utilizada para esta pesquisa foi a bibliografica e o 

metoda utilizado para elabora9ao da mesma foi o estudo de caso, que, segundo GIL 

(1996, p. 58) "[ ... ] E caracterizado pelo estudo profunda e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento[ ... ]". 

0 estudo de caso apresenta vantagens como novas descobertas que podem 

ocorrer durante a pesquisa e virem a ser mais relevantes que as questoes iniciais; o 

pesquisador volta-se para a multiplicidade de dimensoes de um problema, focalizando

o como um todo. Porem ha desvantagens, sendo uma delas a dificuldade de 

generaliza9ao dos resultados, por se tratar do estudo em um ou poucos objetos. 
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0 trabalho sera desenvolvido baseada em informagoes coletadas de uma 

empresa em fase do ramo de avicultura destinada a criagao e abate, denominada 

atraves do titulo ficticio de "Cia Abate Ltda" com a finalidade de nao expor a empresa. 

0 estudo sera ainda feito atraves de acompanhamento des gerentes e 

responsaveis pela empresa no intuito de conhecer a entidade, seus procedimentos e 

polfticas, alem de disponibilizar urn perfil geral da empresa como urn todo. 

3.3 ESTRUTURA DO ESTUDO DE CASO 

0 trabalho sera estruturado em 5 itens, sendo o item 1 o a introdugao que dara 

uma visao geral do trabalho como urn todo; seguindo, o item 2 trara todo 

embasamento te6rico a respeito do assunto tratado que auxiliara na elaboragao do 

estudo. Ja o item 3 demonstra a metodologia utilizada para essa pesquisa; ainda na 

sequencia, o item 4 abordara o estudo de case em si, especificando a empresa de 

referencia, mostrando logo ap6s, no item 5, as conclusoes que se chegara com o 

estudo na empresa "Cia Abate Ltda" e recomendagoes necessarias. 

3.4 LIMITA<;OES DA PESQUISA 

Essa pesquisa limitou-se a proposta para implantagao de controles internes da 

empresa no auxilio de sua gestae. 

Faz-se ainda importante explanar que as conclus6es desta pesquisa nao 

podem ser generalizadas, per nao refletirem a situagao do todo e sim de uma empresa 

especifica. 
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4. ESTUDO DE CASO NA EMPRESA 

0 seguinte item visa tornar conhecida a empresa, bern como o estudo efetuado 

na mesma atraves das tecnicas e conteudos vistas na revisao de literatura. 0 estudo 

de caso trara a apresentac;ao da companhia, seus pontos de controle e a elaborac;ao 

da proposta de implantac;ao de urn sistema de controles internos. 

4.1 CARACTERfSTICAS 

Fundada no ano de 2004 por urn grupo de empresarios, a empresa comec;ou 

sem estrutura fisica, sendo construida no decorrer de dois anos com planejamento e 

investimentos elevados para que, ao iniciar suas atividades, pudesse produzir com 

toda capacidade, com a finalidade de contribuir para o suprimento da demanda 

prevista no mercado nacional. 

Localizada no noroeste do estado do Parana, a entidade vende hoje para todas 

as regioes do pais e ja gerou em media 300 empregos diretos e indiretos e sua 

previsao eo aumento da estrutura com a consolidac;ao da marca. 

4.2 VISAO, MISSAO, VALORES E PRINCfPIOS 

Oferecer aos consumidores produtos com qualidade garantida, produzidos com 

tecnologia, materias-primas e mao-de-obra qualificada, bern como atender a todos os 

publicos e ser responsavel com o meio ambiente. 

4.3 ESTRUTURA DA EMPRESA 

A empresa segue estruturada em departamentos, tendo como departamento 

chefe a Diretoria Geral e seus subordinados, os departamentos: Administrative, 

Financeiro, Industrial e Comercial. 



22 

- Diretoria Geral: acompanha e supervisiona a evolugao e os resultados da 

empresa na totalidade, sendo a representagao dos acionistas na estrutura 

organizacional. 

- Departamento Administrative: responsavel pelas atividades de contabilidade, 

recursos humanos e departamento pessoal. Neste departamento sao feitos os 

registros contabeis, fiscais e ainda os controles de funcionarios e calculos de folha de 

pagamento. 

- Departamento Financeiro: onde sao executadas as tarefas de cobranga, 

gerenciamento e liberagao de creditos, controle de contas a pagar e receber, bern 

como o fluxo de caixa. 

- Departamento Industrial: exercendo as atividades de planejamento, compras e 

a produgao em si, e o departamento com maior numero de colaboradores. 

- Departamento Comercial: neste departamento sao feitos os atendimentos a 

clientes, as vendas, alem de tambem ter a obrigagao de expedir, faturar e conferir as 

saidas de produtos. 

A seguir, o organograma das atividades existentes na empresa e suas 

subordinagoes, conforme figura: 



Figura 01 - Organograma 
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4.4 MAPEAMENTO DOS PONTOS DE CONTROLE 

Apesar de haver a departamentalizac;ao na empresa com a finalidade de tornar 

a gestao mais eficaz, internamente, cada departamento tern a necessidade de estar 

estruturado para que possa realmente suprir a necessidade da Diretoria Geral. 

Sendo assim, ha a necessidade em, primeiramente, verificar os pontos de 

controles a serem implementados divididos por departamentos. 

a) Diretoria Geral: 

- Exigencia e analise de relat6rios isolados e consolidados dos departamentos. 

b) Departamento Administrative: 

- Definir os setores contabil, recursos humanos e departamento pessoal para 

em seguida segregar func;oes dentro de cada sub-setor para entao propor controles 

especificos a cada func;ao. 

c) Departamento Financeiro: 

- Separar as atividades entre os colaboradores e delimitar areas de atuac;ao, 

bern como definir suas cooperac;oes e subordinac;oes. 

d) Departamento Industrial: 

- Organizar o processo produtivo, fazendo existir etapas especfficas do 

planejamento, passando pela compra de insumos ate o produto finalizado. 
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e) Departamento Comercial: 

- Dividir as atividades pertinentes ao departamento dentro de cada setor para 

garantir o processo como urn todo. 

Com o levantamento dos pontos de controles a serem implementados na 

empresa, cabe agora consolidar as informayaes da estrutura dos controles de cada 

departamento. 

4.5 CONSOLIDAQAO DAS INFORMAQOES DA ESTRUTURA DOS CONTROLES 

Tendo a empresa diversos departamentos e cada qual suas atribuic;oes, apesar 

de alguns controles serem validos para todos, ha ainda, especificidades e por isso, 

serao tratados separadamente. 

Conforme o organograma apresentado anteriormente, a empresa apresenta-se 

organizada da seguinte maneira: Diretoria Geral; Departamento Administrativo; 

Departamento Financeiro; Departamento Industrial e Departamento Comercial. 

4.5.1 Diretoria geral 

Nfvel maximo da hierarquia organizacional, a Diretoria Geral concentra os 

s6cios da empresa que tern a responsabilidade de gerir a entidade atraves de suas 

decisoes. 

A Diretoria Geral, conta, alem dos s6cios, de urn secretariado responsavel por 

agendar reunioes, telefonemas e protocolar documentos. 
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4.5.2 Area Administrativa 

Fazem parte dessa Area, os setores de Contabilidade e o de Recursos 

Humanos e Departamento Pessoal. 

1) Setor de Contabilidade: 

Responsavel pelos registros fiscais e contabeis, o setor conta com quatro 

colaboradores, sendo urn no sub-setor Fiscal, estando responsavel pela atualiza«;ao 

em meio as legisla«;oes tributarias, bern como dos lan«;amentos dos documentos 

fiscais em seus respectivos livros, estando diretamente ligados a apura«;6es de 

impastos, controle de debitos e creditos dos mesmos. 

0 sub-setor Contabil esta representado por apenas urn colaborador que fica 

responsavel por todos os registros na contabilidade da empresa, controlando toda a 

evolu«;ao do patrimonio, acompanhando cada conta. 

Ha ainda o sub-setor auxiliar que presta os servi«;os de atendimentos 

telefonicos, busca e entrega de documentos e arquivamento de relat6rios. 

Tendo cada sub-setor fun«;oes especfficas, ha necessidade de controles 

diferenciados e os mesmos estarao listados em seguida. 

a) Sub-setor Fiscal: 

- Conferencia dos documentos fiscais emitidos pelo sub-setor de faturamento de 

acordo com a legisla«;ao vigente; 

- Guarda da legisla«;ao vigente na epoca para defesa de futuras contesta«;oes; 

- Conferencias dos lan«;amentos nos livros fiscais; 

- Elabora«;ao, atualiza«;ao de guarda das fichas ClAP para controle dos creditos 

sabre o lmobilizado; 

- Conferencia dos impastos apurados com a guias de pagamentos antes de 

envia-las ao setor financeiro; 
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- Requisi<;ao das guias pagas ao setor financeiro para guarda em local 

especlfico juntamente com seus comprovantes de pagamentos; 

- Guarda dos documentos fiscais de entradas, saldas e servi<;os em local 

seguro, em ordem cronol6gica no perlodo minima dos exigidos pela legisla<;ao 

pertinente; 

- Guarda dos livros ficais em local seguro e adequado conforme determina o 

fisco em rela<;ao a prazos; 

- Enviar sempre que posslvel, somente a c6pia de documentos, tentando 

preservar os originais; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identifica<;ao e assinaturas dos envolvidos. 

b) Sub-setor Contabil: 

- C6pias de seguran<;a dos registros contabeis em meio flsico e virtual 

conservados em local seguro; 

- Controle das obriga<;6es acess6rias exigidas pela legisla<;ao federal, estadual 

e municipal, bern como sua guarda em meio flsico e virtual em local adequado; 

- Emissao e controle dos livros diario e razao, bern como seus registros e sua 

guarda pelo tempo minima que trata a lei; 

- Concilia<;6es bancarias; 

- Fichas de controle para o ativo imobilizado e ativo diferido, contendo detalhes 

como aquisi<;6es, deprecia<;6es, amortiza<;6es e baixas; 

- Apresenta<;ao de balancetes mensais para acompanhamento da evolu<;ao da 

companhia, assinados; 

- Apresenta<;ao de Balan<;o Patrimonial e Demonstra<;ao de Resultados 

trimestrais em meio magnetico e impresses, constando assinaturas dos 

responsaveis; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identifica<;ao e assinaturas dos envolvidos. 
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c) Sub-setor Auxiliar 

- Agenda de compromissos, reunioes e atendimentos atualizada diariamente, 

com visto do responsavel; 

- Arquivamento de documentos em ordem cronol6gica, separados por tipo e 

finalidade; 

- Numeragao de indices de arquivos correntes e arquivos morto. 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identificagao e assinaturas dos envolvidos. 

2) Setor de Recursos Humanos e Departamento Pessoal: 

Estando responsavel por toda a movimentagao dos colaboradores da empresa, 

o setor de Recursos Humanos e Departamento Pessoal conta com dois colaboradores 

e exercem as fungoes de recrutamento, selegao, registro e baixa de funcionarios, bern 

como o calculo de folha de pagamento e demais rotinas da area trabalhista. 

0 setor esta sub-dividido nos sub-setores de movimentagao de funcionarios e 

de folha de pagamento, tendo cada qual suas necessidades de controle conforme 

segue. 

a) Sub-setor de Movimentagao de Colaboradores 

- Pasta de funcionarios contendo: 

- Ficha de empregados, com informagoes pessoais e profissionais; 

- Exames medicos admissionais, peri6dicos e demissionais, quando for o 

caso. 

- Contrato de trabalho; 

- Certidao de Nascimento e casamento, quando foro caso; 

- RG (Registro Geral); 

- CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Fisica); 

- Titulo de Eleitor; 
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- Certificado de Reservista no caso de homens; 

- Autorizac;ao para descontos em folha. 

- Banco de curriculos; 

- Relat6rio de entrevistas; 

- Guarda dos documentos em local adequado pelo tempo minimo do requisitado 

pela legislac;ao previdenciaria; 

- Guarda de pastas de colaboradores desligados por ordem alfabetica em local 

adequado; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identificac;ao e assinaturas dos envolvidos. 

b) Sub-setor de Folha de Pagamento 

- Posse, guarda e atualizac;ao das convenc;oes coletivas de trabalhos 

homologadas pelos sindicatos abrangentes no ramo de atividade da empresa; 

- Relat6rios de registros e baixas efetuadas no dia com assinatura do 

responsavel; 

- Resumo da folha de pagamento mensal assinada pelo responsavel; 

- Extrato mensal da folha de pagamento; 

-Pasta de funcionarios, contendo: 

- Comprovante de pagamentos de salarios, bonificac;oes, ferias, decimo 

terceiro salario, adiantamentos e demais; 

- Afastamentos; 

- Justificativas de faltas; 

- Atestados. 

- Confirmac;ao das guias de impastos com a folha calculada no mes; 

- Guarda dos documentos em local adequado pelo tempo minimo do requisitado 

pela legislac;ao previdenciaria; 

- Envio da documentac;ao de funcionarios desligados ao sub-setor de 

movimentac;ao de colaboradores protocolados; 
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- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identifica<;:ao e assinaturas dos envolvidos. 

4.5.3 Area financeira 

Estao presentes no departamento financeiro os setores de Contas a Pagar, 

Contas a Receber, Credito e Cobran<;:a e Gerencia Financeira. 

1) Contas a Pagar: 

0 Setor de Contas a Pagar recebe as obriga<;:6es da empresa para com seus 

credores, sejam eles fornecedores, governo, colaboradores ou outras institui<;:6es e 

tern relayao direta com o setor de Geremcia Financeira, alem de estar fortemente 

ligado ao sub-setor de compras. 

Para maior confiabilidade e seguran<;:a do setor, alguns controles fazem 

necessaries a destacar: 

- Controle de credores e seu cadastre atraves de planilha ou sistema proprio; 

- Relat6rios de controle com data da compra ou evento, valor, meios de 

pagamento, prazos, numero de parcelas e documento de origem; 

- C6pias das notas fiscais, faturas, boletos ou recibos; 

- Relat6rio e confen3ncia diaria de baixas efetuadas com assinatura de seu 

elaborador e do gerente financeiro; 

- Relayao e confen3ncia de cheques emitidos par numero de ordem, bern como 

a exigencia de no minima duas assinaturas, alem de estarem nominais ao credor; 

- Guarda de comprovantes de pagamentos, c6pias de cheques e quaisquer 

outras provas de quita<;:ao da obriga<;:ao em local seguro e adequado; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identifica<;:ao e assinaturas dos envolvidos. 
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2) Contas a Receber 

Tendo o setor a fun<;ao de verificar os recebimentos das vendas efetuadas pela 

empresa, o Contas a Receber tern rela<;ao direta com o gerente financeiro, alem da 

liga<;ao com o sub-setor de Faturamento. Dentro de suas particularidades, alguns 

controles se fazem necessaries: 

- Controle de clientes e seu cadastro atraves de planilhas ou sistema proprio; 

- Relat6rios contendo data da venda, valor, meios de pagamentos, prazos, 

numero de parcelas e documento de origem; 

- Relat6rio de conferencia diaria de valores recebidos com assinatura do 

responsavel pela confec<;ao e pelo gerente financeiro; 

- Guarda dos comprovantes de recebimentos e transferencias de numerarios de 

forma adequada e em local seguro; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identifica<;ao e assinaturas dos envolvidos. 

3) Credito e Cobranca 

0 setor de Credito e Cobran<;a trabalha em conjunto com os setores de Contas 

a Receber e Gerencia Financeira, passando as informa<;6es de clientes e 

fornecedores, aprovando vendas e entrando em contato com os devedores. 

Para o setor, alguns controles precisam estar em funcionamento para melhor 

confian<;a e execu<;ao dos trabalhos; estes controles estao assim dispostos: 

- Cadastro atualizado mensalmente de clientes e fornecedores contendo dados 

completos e referencias comerciais; 

- Registro dos contatos efetuados contendo nome, data, hora e assunto tratado; 

- C6pias e guarda dos documentos enviados por cartas e correio eletronico; 

- Protocolo de envio de correspondencias a clientes; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identifica<;ao e assinaturas dos envolvidos. 
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4) Gerencia Financeira 

A Gerencia Financeira presta apoio e supervrsrona os demais setores do 

Departamento Financeiro: Contas a Pagar, Contas a Receber e Credito e Cobran<;a, 

sendo o setor que trabalha com as transa<;6es monetarias da empresa, organizando 

os pagamentos e acompanhando os recebimentos, bern como destinando os recursos 

financeiros para onde for necessaria. 

Tendo a Gerencia Financeira grande importancia no funcionamento da 

empresa, alguns controles basicos sao de grande importancia para a transparencia do 

setor; sao eles: 

- Guarda e manuseio de numerarios somente na presen<;a de no minima duas 

pessoas; 

-Cheques assinados com, no minima, duas assinaturas; 

- Concilia<;ao bancaria; 

- Relat6rios de fluxo de caixa e previs6es assinados pelo gerente financeiro; 

- Guarda de c6pias de cheques ou comprovantes de maneira segura; 

- Guarda de extratos bancarios de contas correntes, emprestimos e aplica<;6es; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identifica<;ao e assinaturas dos envolvidos. 

4.5.4 Area Industrial 

Composto pelos setores de Suprimentos e de Produ<;ao, o departamento 

Industrial esta diretamente envolvido com todo o processo produtivo da organiza<;ao. 

1) Setor de Suprimentos 

Neste setor, formado pelos sub-setores de planejamento, compras e auxiliares 

estao os processes de planejamento de produ<;ao, compras de suprimentos para toda 

a organiza<;ao, alem de seu envio e acompanhamento dos estoques adquiridos. 
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Tendo o Sub-setor de Planejamento a func;ao primordial de fazer o estudo das 

produc;oes futuras, analisando dados passados e cotac;oes apresentadas, ele tern 

grande valia para o conhecimento do hist6rico produtivo. 

Ja o Sub-setor de Compras, como esta intitulado, e onde sao feitas todas as 

compras de suprimentos para a industria e embora esteja fazendo parte do 

Departamento de Produc;ao, e urn sub-setor que atende todas as necessidades de 

aquisic;oes da empresa. 

Finalizando a formac;ao do Setor de Suprimentos, ha ainda o Sub-Setor Auxiliar, 

prestando suporte as necessidades do Planejamento e do Compras com 

arquivamento, atendimento, alem de tambem controlar o estoque de suprimentos. 

Em seguida, sera evidenciado os tipos de controles validos para cada sub-setor, 

tornando assim, os processos mais seguros e confiaveis: 

a) Sub-setor de Planejamento: 

- Relat6rios de previsoes de produc;ao e consumo; 

- Cotac;oes de fornecedores regulares para itens de utilizac;ao frequente; 

- Guarda de orc;amentos, cotac;oes e previsoes em local seguro e adequado; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identificac;ao e assinaturas dos envolvidos. 

b) Sub-setor de Compras: 

- Visto nas requisic;oes recebidas e sua guarda; 

- Guarda dos pedidos de compras; 

- Confecc;ao e guarda de ordem de compra assinada pelo responsavel para 

liberac;ao; 

- C6pia dos contratos de compras e documentos fiscais recebidos; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identificac;ao e assinaturas dos envolvidos. 
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c) Sub-Setor Auxiliar: 

- Arquivamento de documentos em ordem cronol6gica, separados por tipo e 

finalidade; 

- Numera<;ao de Indices de arquivos correntes e arquivos morto; 

- Protocolo de atendimento e entrega de materiais assinado pelo emissor e pelo 

receptor; 

- Langamento de entrada no estoque constando data, numero de documento, 

tipo de documento, quantidade, finalidade da compra, bern como a baixa dos 

materiais remetidos para consumo ou produgao devidamente assinados pelo 

emissor e receptor; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identificagao e assinaturas dos envolvidos. 

2) Setor de Producao 

- Elaboragao de ordens de produgao por dia; 

- Confen3ncia de carga recebida; 

- Relagao de produtos utilizados na produgao juntamente com suas requisi<;6es; 

- Controle de perdas diarias; 

- Relat6rio de produgao diaria constando a produgao prevista e a realizada, 

com a informa<;ao de materiais utilizados, mao-de-obra e tempo gasto; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identifica<;ao e assinaturas dos envolvidos. 
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4.5.5 Area Comercial 

0 Departamento Comercial, concentra as atividades de vendas e expedic;ao, 

por isso esta estruturada por dois setores com os respectivos nomes. 

0 Setor de Vendas trabalha diretamente com os clientes, pois a empresa nao 

conta ainda com representantes comerciais, por isso, todo o atendimento e processo 

da venda e feito por este setor, precisando apenas da aprovac;ao da area financeira. 

Ja o Setor de Expedic;ao recebe as vendas efetuadas para separar as 

mercadorias, fatura-las e libera-las para entrega. 

Como todos os processos vistos, as vendas e a expedic;ao tambem necessitam 

de controles especfficos que serao abordados em sequencia: 

1) Setor de Vend as 

- Firmar a venda com contrato de vendas; 

- Utilizar tabela de prec;os; 

- Solicitar ao setor de credito a aprovac;ao da venda; 

- Emitir os pedidos no sistema com relat6rios diarios assinados; 

- Baixar no estoque; 

- Emitir ordem de expedic;ao com os dados da venda com c6pia, 

permanecendo uma no setor e outra com a o responsavel pela expedic;ao; 

- Registro de devoluc;oes de vendas constando motivo, data, quantidade, e 

numero da venda devolvida; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identificac;ao e assinaturas dos envolvidos. 
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2) Setor de Expedicao 

A expedic;ao e realizada pelo setor de mesmo nome, porem este esta sub

dividido em Expedic;ao, Faturamento e Conferencia, cada qual com suas atribuic;oes, 

sendo a Expedic;ao responsavel pelo carregamento ap6s a venda, o Faturamento pelo 

emissao da nota fiscal e a Conferencia efetua a analise dos dados da venda 

conferindo com o carregamento. 

Sendo assim, segue os controles mais importantes dos processes referidos: 

a) Sub-setor Expedic;ao 

- Conferencia do registro das vendas e carregamento do caminhao ou despacho 

das mercadorias; 

- Emissao de ordem de faturamento assinada pelo expedidor e enviada para o 

motorista ou despachante; 

- Guarda dos relat6rios e demais documentos em local seguro, estando 

dispostos em ordem cronol6gica; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identificac;ao e assinaturas dos envolvidos. 

b) Sub-setor Faturamento 

- Conferencia da ordem de faturamento visada pelo expedidor; 

- Conferencia das notas fiscais emitidas e apresentac;ao da via para o setor 

fiscal; 

- Relat6rio de notas fiscais emitidas no dia com os dados da venda; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identificac;ao e assinaturas dos envolvidos. 
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c) Sub-Setor Conferencia 

- Registro com as informac;oes das vendas ticados pelo faturamento e 

assinados pelo conferente; 

- Termo de liberac;ao do pedido; 

- Pesagem da carga; 

- Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor constando 

data, identificac;ao e assinaturas dos envolvidos. 
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Sendo o sistema de controles internos, o conjunto de medidas elaborados para 

salvaguarda do patrimonio e das informagoes geradas por uma organizayao, sua 

existencia dentro de uma empresa tern grande importancia na sua gestao, tornando os 

processos mais transparentes e confiaveis, ainda que nao em sua totalidade, pode 

passar uma boa margem de seguranga a entidade. 

Com o inicio das operagoes de uma companhia, e preciso identificar seus 

processos e assim, definir os controles que melhores se adequam as necessidades da 

empresa. Porem, faz-se tambem necessaria adaptar os controles, implementando os 

modelos existentes ou implantando novos modelos conforme as novas caracterfsticas 

dos processos. 

Estando a "Cia Abate Ltda" no inicio das suas atividades a importancia de urn 

sistema de controles internos instalado e grande, uma vez que a consciencia de haver 

tais controles acabam por fazer parte da cultura da empresa, nao correndo os riscos 

de rejeigao, como ocorrem em algumas empresas ja existentes. 

Primeiramente, para o sistema de controles internos ser viavel, parte-se do 

conhecimento da estrutura organizacional e os processos que a conduzem, verificando 

cada departamento, suas fungoes e atribuigoes, partindo do geral para o especifico, 

padronizando agoes e moldando conforme necessidades. 

Por seguinte, o levantamento dos recursos humanos e levado em conta, 

definindo cargos, segregando fungoes, atribuindo responsabilidades e tarefas 

especificas para cada colaborador. 

Tendo conhecida a estrutura organizacional e sua formagao humana, e preciso 

definir cada controle por area, tendo seus pr6prios relat6rios, alem de verificar a 

relagao entre cada area e como essa relagao afeta a gestao como urn todo. 
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Protocolos, autorizagoes, requisig6es, orgamentos, mapas e meios de 

organizagao sao alguns instrumentos de controles integrantes do sistema, e os 

mesmos terao suas formatagoes conforme o que a empresa precisar. Dentre os 

variados pontes de controles observados, existem alguns que se destacam, sendo os 

principais: segregagao de fungoes, autorizagoes e protocolos. 

Com a implantagao de urn sistema de controles internes adequados as 

necessidades da empresa, o processo de gestae nao somente ten~ mais 

transparencia, como tambem estara melhor organizado, trazendo informagoes mais 

confiaveis, bern como, diminuindo a possibilidade de erros e fraudes. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

0 estudo de case ora elaborado para proper a implanta<;:ao de urn sistema de 

controles internes para auxflio da gestae de urn abatedouro de aves pede ser 

conclufdo de forma satisfat6ria, chegando aos objetivos previamente propostos, 

empregando tecnicas e conhecimentos expostos na revisao da literatura. 

Ao fim do estudo, pode-se conhecer a estrutura organizacional da empresa, 

delimitando as atua<;:6es em departamentos e suas fun<;:6es dentro de cada urn, 

atraves de setores, definindo suas atribui<;:6es e responsabilidades. 

Com a estrutura organizacional conhecida, tambem foi possfvel identificar as 

areas onde os controles seriam aplicados, fazendo assim com que toda a organiza<;ao 

fizesse parte do sistema de controles internes. 

Conhecida a estrutura organizacional e tra<;:ando o mapa das areas onde os 

controles internes serao aplicados, tornou-se possfvel a consolida<;:ao das informa<;:6es 

necessarias para uma proposta de implanta<;:ao de urn sistema de controles internes 

na entidade. 

Conforme evidencia a proposta de implanta<;:ao de urn sistema de controles 

internes na empresa estudada, a materializa<;:ao desse projeto nao s6 tornara a gestae 

mais transparente, como tambem trara melhores resultados nos processes, havendo 

padroniza<;:ao e regras que terao grande valia na retina empresarial. 

Outre ponte relevante acerca da empresa aqui denominada "Cia Abate Ltda" eo 

fate dela estar em infcio das atividades, tornando a implanta<;:ao do sistema de 

controles internes mais flexfvel e adaptavel, evitando tambem o risco de rejei<;:ao par 

parte do capital humane de trabalho empregado na organiza<;:ao, dando a "Cia Abate 

Ltda" a vantagem em poder evoluir como pessoa jurfdica podendo adequar o sistema 

de acordo com suas transforma<;:6es. 

Par se tratar de urn estudo de case em nfvel universitario, o trabalho nao 

abrangeu todas as tecnicas existentes no universe da auditoria e dos controles 

internes, sendo necessaria para o conhecimento mais detalhado da situa<;:ao da 

companhia como urn todo, a analise mais avan<;:ada e preferencialmente, estar 

vivendo a retina da empresa num intervale maier. 
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Apesar das semelhan9as entre a empresa analisada e demais empresas 

pertencentes ao mesmo setor, nao e recomendavel a utiliza9ao e aplica9ao dos 

resultados obtidos neste estudo de caso em outras companhias. Afinal, cada empresa 

possui suas particularidades e poHticas diferenciadas, sendo estes resultados 

direcionados apenas a empresa aqui denominada "Cia Abate Ltd a". 

Este estudo nao se esgota neste trabalho de conclusao de curso, portanto, por 

ser urn tema de real importancia, necessaria se faz aprofundar-se com mais estudos. 



42 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria: um curso moderno e complete. sa ed. Sao 
Paulo: Atlas, 1996. 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria: um curso moderno e complete. sa ed. Sao 
Paulo: Atlas, 2003. 

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplica<;6es. 3a ed. Sao Paulo: Atlas, 1998. 

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplica<;6es. 3a ed. Sao Paulo: Atlas, 2006. 

CASSARRO, Antonio C. Controles internos e seguranca de sistemas: prevenindo 
fraudes e tornando auditaveis os sistemas. Sao Paulo: L TR, 1997. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE Principios fundamentais e normas 
brasileiras de contabilidade auditoria e pericia. Brasilia: CFC, 2003. 

CREPALDI, Silvio A. Auditoria contabil: teoria e pratica. Sao Paulo: Atlas, 2000. 

D'AVILA, Marcos Z.; OLIVEIRA, Marcelo A. M. Conceitos e tecnicas de controles 
internos de organizacoes. Sao Paulo: Nobel, 2002. 

FRANCO, H.; MARRA, E. Auditoria Contabil. Sao Paulo: Atlas, 2001. 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa.Sao Paulo: Atlas , 1996. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M.A. Fundamentos da metodologia cientifica. 5. ed. 
Sao Paulo: Atlas, 2003. 

OLIVEIRA, Luis Martins de; eta/ Curso basico de auditoria. 2 ed. Sao Paulo: Atlas, 
2008. 

RUIZ, J. A. Metodologia cientifica: guia para eficiemcia nos estudos. 4. ed. Sao 
Paulo: Atlas, 1996. 


