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RESUMO 

Autor: GAVLETA, G. 

Controle lntemo: A RelevAncia e os Procedimentos Adotados para Avalia~io dessa Estrutura 
nos Procedimentos de Auditoria Extema em uma Industria de Produtos de Limpeza 

0 risco de emitir uma opiniao tecnicamente incorreta sabre as demonstra¢es contabeis analisadas e 
a principal preocupayao dos auditores independentes em todo o mundo. 
Para cerca-se de condi¢es que lhes permitam obter um julgamento confiavel e adequado quanta ao 
seu objeto de analise, os auditores independentes possuem variados procedimentos tecnicos, em 
busca de evid€mcias claras e precisas. 
Dentre esses procedimentos, destaca-se o estudo, conhecimento e avaliayao dos controles internes 
da entidade auditada. 
Os procedimentos empregados pelos auditores independentes para avaliayao dos controles internes 
assumem importante papel na realizayao de seus trabalhos, vista que a partir da conclusao obtida por 
meio deste procedimento sera decidida a natureza, extensao e a oportunidade da realiza98o de todos 
os demais procedimentos de auditoria. 
Para que essa etapa seja eficaz, e necessaria que ela seja realizada de forma ordenada e 
sistematizada , atraves de uma metodologia de trabalho. 
Quais sao as normas que orientam o trabalho do auditor e quais sao os 6rgaos reguladores? 0 que 
sao controles internes? Quais sao os procedimentos adotados para a avaliayao destes controles? 
Este trabalho busca responder estas questoes e para finalizar apresenta de forma de forma resumida 
um caso pratico de avaliayao de controle interno, atraves do levantamento do fluxo de atividade de 
vendas de mercadorias em uma industria de produtos de limpeza e as conclusoes obtidas. 

Palavras Chave: Normas de Auditoria, Auditoria Externa e Controle lnterno. 
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1. INTRODUCAO 

Com o crescimento do mercado e da concorrencia, muitas empresas 

fechadas pertencentes a grupos familiares, sentiram a necessidade de ampliar suas 

instala9oes e a investir em recursos tecnol6gicos, aumentando com isso seus 

controles. Para processar todas as mudan9as necessarias muitas empresas optaram 

por captar recursos junto a terceiros, mediante emprestimos bancarios ou entao 

atraves da abertura de seu capital para novos acionistas, visto que obter esses 

recursos apenas por meio de suas operag()es ou do patrim6nio de seus proprietarios 

era praticamente impossfvel. 

Para avaliar a seguran98, liquidez e a rentabilidade de seu futuro 

investimento, os acionistas necessitavam conhecer a situa98o patrimonial e 

financeira da empresa e acompanhar o seu desenvolvimento, e a melhor maneira 

para se obter esse conhecimento e atraves das demonstra9oes contabeis, que 

passaram a partir desse momento a ser uma pe98 fundamental para os futuros 

investidores. Porem, para afastar o risco da manipulayao dos numeros apresentados 

e garantir uma razoavel seguran9a, os acionistas passaram a exigir que as 

demonstra9oes contabeis fossem analisadas por urn profissional independente e 

com a devida capacidade tecnica para elaborar esse trabalho, surgindo a partir 

desse momento a fun98o de auditor independente ou externo. 

0 objetivo do auditor independente e emitir uma opiniao sobre as 

demonstra9oes contabeis no sentido de estas estarem traduzindo a verdadeira 

situa98o do patrimonio da entidade, de acordo com os Princfpios Fundamentais de 

Contabilidade. 

Para emitir o parecer o auditor independente ou externo precisa fundamentar 

sua opiniao quanto as demonstrayoes contabeis, para isso ele se utiliza de 

procedimentos de auditoria que possuem a finalidade de obter evidencias suficientes 

e adequadas que suportem a opiniao emitida, entre esses procedimentos esta a 

avalia98o do controle interno, que compreende o conjunto de metodos e 

procedimentos adotados pela entidade visando a prote9ao de seu patrimonio, a 

promo98o da confiabilidade de seus registros e de sua eficacia operacional. 

Este trabalho possui como objetivo geral demonstrar a importancia da 

avalia98o dos controles internos de uma entidade para o desenvolvimento dos 

trabalhos da auditoria externa e os procedimentos efetuados durante a realiza98o 

dessa etapa. 
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0 objetivo especffico e o de apresentar as diferenc;as entre a auditoria interna 

e a externa, apresentar de forma geral as normas brasileiras de auditoria 

independente, definir a etapa de avaliayao dos controles internos e por ultimo 

identificar os controles existentes na rotina interna e os trabalhos efetuados pelos 

departamentos envolvidos nas atividades relacionadas com a venda de mercadorias 

em uma industria de produtos de limpeza, bern como identificar os controles e 

avaliar se eles estao operando adequadamente. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

Para a consecu98o do objetivo deste trabalho, que e o de demonstrar a 

importancia da avalia98o dos controles internos e os procedimentos efetuados 

durante essa etapa pelo auditor independente, o presente estudo foi desenvolvido 

abordando os seguintes assuntos: 

I - Apresenta98o da evoluyao hist6rica da auditoria; 

II - Apresentayao das diferenyas entre o trabalho realizado pelo auditor interno e o 

externo; 

Ill- Normas de auditoria independente e 6rgaos reguladores; 

IV - Conceito e estudo de controle interno. 

2.1 EVOLUQAO HIST6RICA DA AUDITORIA 

A contabilidade surgiu como parte do conhecimento humano, em fun98o da 

necessidade basica do homem em contar seus rebanhos ou entao os produtos de 

sua pesca ou caya, cujo objetivo seria o de garantir resultado positivo entre a 

necessidade e a disponibilidade de recursos. 

A origem da auditoria esta relacionada com o inlcio das atividades 

economicas desenvolvidas pelo homem. Constata-se que no antigo Egito ja havia a 

necessidade de se retificar as atividades praticadas tais como a arrecada98o de 

impostos. 

0 cargo de auditor foi criado na lnglaterra, em 1314, o que se explica atraves 

da potencia economica desse pals, que seculos depois se tornou 0 beryo do 

capitalismo com a Revolu98o Industrial. Conforme Crepaldi: 

A grandeza econOmica e comercial da lnglaterra e da Holanda, em fins do 

seculo passado, bern como dos Estados Unidos, onde hoje a profissao e mais 

desenvolvida, determinou a evoluyao da auditoria, como conseqOencia do 

crescimento das empresas, do aumento de sua complexidade e do 

envolvimento do interesse da economia popular nos grandes 

empreendimentos. (CREPALDI, 2004, p.105). 

Com a quebra da bolsa de valores de New lorque, em 1929, viu-se a 

necessidade de aprimoramento da contabilidade e da auditoria, visto que muitas 

empresas nao tinham transparencia nem consistencia em seus demonstrativos 

financeiros. A partir desse momento, houve a necessidade de se mitigar as falhas 
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nas divulgac;oes contabeis das empresas, tendo como urn dos primeiros passes a 

criayao do Comite de May, que tornou obrigat6ria a auditoria independente, 

atribuindo regras para as lnstituiyaes que possuam ac;oes neg.ociadas em balsa de 

valores. 

No Brasil, a profissao de guardador de livros passou a ser regulamentada em 

1931, atraves de Decreta 20.158, no que se incluia a funyao de auditor. Em 1945, 

por ocasiao da Lei 7.988, foi criado o curse de Ciencias Contabeis, tornando a 

auditoria uma prerrogativa daquele profissional. Porem, o Parecer do auditor 

independente tornou-se obrigat6rio nas demonstrac;oes contabeis das companhias 

abertas no ano de 1976, com o advento da Lei 6.404. 

As principais influencias que possibilitaram o desenvolvimento da auditoria no 

Brasil foram: 

- Filiais e subsidiarias de firmas estrangeiras; 

- Financiamento de empresas brasileiras atraves de entidades internacionais; 

- Crescimento das empresas brasileiras e necessidades de descentralizayao e 

diversificayao de suas atividades economicas; e 

- Evoluyao de mercado de capitais. 

Abaixo se demonstra os principais acontecimentos ocorridos durante o 

processo de evoluyao da auditoria, adaptado de Oliveira & Diniz Filho (2001 ): 

Quadro 1: Evoluyao da Auditoria 

A no Descric;ao do Acontecimento 

A Revoluyao Industrial na lnglaterra e a expansao do capitalismo, 

1756 com o surgimento das primeiras fabricas, deram urn grande 

impulse para a profissao. 

lnicio do Surgimento das grandes corporac;oes americanas e rap ida 

sec. XX expansao do mercado de capitais. 

1916 Surgimento do IPA (Institute of Public Accountants). 

Redenominac;ao do IPA para AlA (American Institute of 
1917 

Accountants) 

1929 Quebra da Balsa de Valores 

lnicio des 

anos 30 
0 AlA propoe a regulamentayao de normas e padroes contabeis. 
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1934 
Surgimento do SEC (Security and Exchange Comission) nos 

EUA. 

1947 Declara~o de Responsabilidade do auditor interno. 

Redenominac;ao da AlA para AICPA (American Institute of 
1957 

Certified Public Accountants). 

1971 Cria~o do IBRACON (lnstituto Brasileiro de Contadores) 

Surgimento do FASB (Financial Accouting Standards Board), nos 

1971 EUA, com o objetivo de aperfeic;oar os procedimentos e normas 

contabeis. 

1976 
Com a Lei n° 6.404 - Lei das Sociedades por Ac;oes - foram 

normatizadas as praticas e relat6rios contabeis. 

E criada a CVM (Comissao de Valores Mobiliarios), que possui a 

responsabilidade de fiscalizar e de normatizar as norm as 
1976 

contabeis e os trabalhos de auditoria nas empresas de capital 

aberto. 

Surgimento do IFAC (lnternacional Federation of Accontants), 

com a missao de emitir padroes profissionais e guias de 
1977 

recomendac;ao, alem de buscar a convergemcia internacional 

desses padroes. 

Surgimento do IASB (lnternacional Accounting Standards Board), 

2001 que assume a responsabilidade de estudo dos padroes contabeis, 

como o objetivo de harmoniza-las internacionalmente. 
.. 

Fonte: Ohve1ra e D1mz F1lho 

No inicio a auditoria limitou-se apenas a verifica~o dos registros e 

informac;oes contabeis, visando observar se eles eram exatos. Conforme Lopes de 

Sa, a forma primaria confrontava a escrita com as provas do fato e as 

correspondentes relac;Oes de registro. Atualmente a auditoria procede-se de uma 

critica e sistematica observa~o do controle interno e dos documentos que circulam 

em uma entidade, utilizados como evidencias para fundamentar as conclusoes 

obtidas pelo auditor. 
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2.2 CONCEITO DE AUDITORIA 

A auditoria e uma tecnica da Ciencia Contabil, que consiste em verificar a 

veracidade dos dados produzidos pela contabilidade atraves de exame e verifica98o 

dos documentos em livros e registros. 

A contabilidade, atraves de tecnicas pr6prias, estuda e controla o patrimonio, 

com a finalidade de demonstrar e fornecer informac;Oes sobre a sua estrutura 

e sua composiyao, bern como sobre as variac;Oes quantitativas e qualitativas. 

A auditoria e uma tecnica contabil utilizada para avaliar essas informac;Oes, 

constituindo assim, complemento indispensavel para que a contabilidade 

atinja plenamente sua finalidade. (HILARIO FRANCO e ERNESTO MARRA, 

1995, p.22). 

Para Hilario Franco e Ernesto Marra (1995, p.22) "A auditoria compreende o 

exame de documentos, livros e registros, inspeyaes e obtenyaes de informa<;oes e 

confirmayaes, internas e externas, relacionadas com o controle do patrimonio, 

objetivando mensurar a exatidao desses registros e das demonstra<;oes contabeis 

deles decorrentes". 

0 principal objetivo da auditoria e a emissao de urn parecer ou relat6rio de 

auditoria para orienta<;ao preventiva de uma organiza98o a serviyo dos 

administradores. 

2.3 TIPOS DE AUDITORIA 

Existem diversos tipos de auditoria, como por exemplo, auditoria fiscal, 

auditoria ambiental, auditoria de sistemas, entre outras. 0 foco deste trabalho esta 

na auditoria das demonstra<;oes financeiras, que se traduz por auditoria externa. No 

entanto, muitas vezes a auditoria externa e confundida com a auditoria interna, por 

motivo nos pr6ximos subitens e realizada uma breve apresenta<;ao dessas duas 

modalidades de auditoria. 

2.3.1 Auditoria lnterna 

A auditoria interna, tambem chamada de auditoria operacional ou de gestao, 

para Oliveira e Diniz Filho (2001, p.16) "constitui o conjunto de procedimentos 

tecnicos que tern por objetivo examinar a integridade, adequa<;ao e eficacia dos 
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controles internos e das informa<;c5es ffsicas, contabeis, financeiras e operacionais 

da entidade". 

A auditoria interna e uma atividade de avalia<;ao, independente dentro da 

institui<;B.o, para revisao da contabilidade, finan<;as e outras opera<;c5es, sempre 

dando suporte a Administra<;B.o. Seu trabalho apresenta como caracterfstica urn 

maior volume de testes, em fun<;ao da maior disponibilidade de tempo na empresa, e 

o objetivo e a elabora<;B.o de urn relat6rio por meio do qual o auditor interno 

comunique a Administra<;B.o os trabalhos realizados, as conclusoes obtidas e as 

recomenda<;c5es e providencias a serem tomadas em rela<;ao ao sistema contabil e 

de controles internos. 

De acordo com a NBC T 12- Normas Brasileiras de Auditoria lnterna, item 

12.1.1.1 "a auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos tecnicos que tern 

por objetivo examinar a integridade, adequa<;B.o e eficacia dos controles internos e 

das informa<;c5es fisicas, contabeis, financeiras e operacionais da Entidade". 

E importante ressaltar que para a auditoria interna atingir os objetivos 

pretendidos em seus trabalhos, se faz necessaria a sua independencia em rela<;ao 

aos diversos setores da entidade, fundamentado nos seguintes fatores: 

- Possuir inteira liberdade para investigar, selecionar e executar suas atividades; 

- exercer apenas o papel de assessor, cabendo aos gestores tomarem decisoes 

apropriadas; e 

- isolar-se das demais areas operacionais, com urn aspecto de atitude mental. 

Para Attie a necessidade de o auditor ser imparcial e de se manter numa 

condi<;ao que o permita agir integra e objetivamente exige que seja colocado 

separadamente das pessoas cujas atividades examinam. 

2.3.2 Auditoria Externa 

De acordo com Almeida, a auditoria externa ou independente das 

demonstra<;c5es contabeis pode ser definida como: 

( ... ) Aquela que examina as demonstra¢es contabeis de uma empresa e 

emite sua opiniao sobre estas, o que a tornou fundamental, vista como uma 

medida de seguranya, na opiniao dos investidores, que passaram a exigir que 

as demonstra9oes contabeis fossem examinadas por urn profissional 

independente da empresa e de reconhecida capacidade tecnica. (ALMEIDA, 

2003, p.26). 
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Conforme a Resoluyao CFC 820/97, a auditoria externa ou independente das 

demonstrac;oes contabeis constitui o conjunto de procedimentos tecnicos que tem 

por objetivo a emissao de parecer sobre a adequayao das demonstrac;Qes contabeis, 

de acordo com os Princfpios Fundamentais de Contabilidade, com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade e, no que for pertinente, com a legislayao especffica. 

A finalidade da auditoria independente das demonstrac;oes contabeis e a de 

emitir um parecer, conforme explica Ricardo J. Ferreira (2009, p. 2) "A auditoria das 

demonstrac;oes contabeis tem por fim a emissao de um parecer (uma opiniao), pelo 

auditor independente, no sentido de as demonstrac;oes contabeis traduzirem ou nao, 

em todos os seus aspectos relevantes, a situayao do patrimonio da entidade em 

uma determinada data( ... )". 

As demonstrac;Qes contabeis devem representar a verdadeira situac;ao do 

patrimonio da entidade, e devem ser elaboradas de acordo com os Princfpios 

Fundamentais de Contabilidade, logo, se o balanc;o patrimonial estiver em 

desacordo com esses princfpios ou se a demonstrayao do resultado do exercfcio 

nao estiver indicando alguma receita ou despesa, essa demonstrayao esta sendo 

apresentada de maneira inadequada. 

Ao detectar qualquer incorreyao, tanto de conteudo como de forma, que 

comprometa de forma relevante a apresentayao da situac;ao do patrimonio da 

entidade, o auditor deve menciona-la em seu parecer. 

A independencia e condiyao primordial para a realizac;ao do trabalho de 

auditoria externa, para a obtenyao de elementos de prova e exercfcio de seu 

julgamento, logo, o auditor deve ser absolutamente independente e imparcial na 

interpretac;ao de tudo que lhe for apresentado, atestando a cada dado um 

pronunciamento conclusivo. 

Se o auditor externo nao executar seus exames com os devidos cuidados, ele 

pode causar danos a terceiros. Os Tribunais tem decidido que o auditor 

independente pode ser responsabilizado por tais prejufzos. 

2.3.3 Auditoria lnterna versus Auditoria Externa 

Devido as semelhanc;as entre a auditoria interna e a auditoria externa, torna

se necessaria esclarecer as diferenc;as basicas entre elas, como o prop6sito do 

trabalho e os parametros para a sua execuc;ao, abaixo demonstramos um quadro 
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com as principais diferenyas entre essas duas modalidades de auditoria, conforme 

Oliveira & Diniz Filho (2001, p.22): 

Quadro 2: Auditoria lnterna x Auditoria Externa 

Auditoria lnterna Auditoria Externa 

Prop6sito do trabalho Analise da atividade Emissao de opiniao 

operacional. sabre as demonstra<;oes 

contabeis. 

Parametres para a Normas 

execu<;ao do trabalho interno, 

de controle Princlpios fundamentais 

polfticas e de contabilidade. 

procedimentos da 

empresa. 

Preocupa<;§o com OS Eficiencia e qualidade do Efeitos relevantes nas 

controles internes controle. demonstra<;oes 

contabeis. 

Dependencia Dependencia da empresa. lndependencia 

profissional profissional. 

Forma de relat6rios Nao padronizados. Padronizados. 

Principais usuaries Gestores da empresa. Acionistas, mercado de 

capitais e credores. 

Fonte: Oliveira & Diniz Filho 

Os trabalhos efetuados por essas duas auditorias quando se trata de rela<;oes 

com exame dos controles internes para melhorar a eficiencia operacional da 

empresa tambem se assemelham em muitos pontos. 

0 auditor interne tern a funyao de acompanhar a eficiencia e verificar se os 

controles estao sendo seguidos na pratica pelos colaboradores. 

0 exame de controles internes e das opera¢es e efetuado em nome da alta 

administra~o com o filtro principal de verificar, avaliar e estabelecer a 

adequa~o, a extensao do cumprimento e a qualidade de execu~o de 

normas e procedimentos, e da produ~o de informa<;oes e dados contabeis e 

operacionais e se estendem, se acordo com a oportunidade das fun<;oes 

operacionais. (JOAO MAURICIO MOTTA, 1992, p.16). 
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0 auditor independente em rela9ao aos exames dos controles internes o 

mesmo autor definiu que: 

0 exame do controle interne e efetuado principalmente para determinar a sua 

adequac;So e efetividade e indicar a extensao que devem ter os seus 

processes de auditoria independente, a fim de satisfazer a adequac;So e 

fidedignidade das representa¢es contidas nas Demonstra¢es Contabeis 

que esta auditando. (JOAO MAURICIO MOTIA, 1992, p.17). 

E atraves dos controles internes que o auditor independente adquire 

conhecimento e pode medir a extensao do trabalho dentro da entidade pela qual foi 

contratado. 

Apesar dessas diferenyas e importante ressaltar que a auditoria independente 

e a auditoria interna se complementam, para que haja urn trabalho confiavel na visao 

dos investidores e dos pr6prios gestores da entidade. 

2.4 NORMAS DE AUDITORIA INDEPENDENTE 

As normas de auditoria se traduzem por regras estabelecidas pelos 6rgaos 

reguladores, com o objetivo regulamentar as diretrizes a serem seguidas pelos 

auditores no exercfcio de suas profissao. 

Essas normas estabelecem conceitos basicos sobre as exigencias em 

relayao: 

-a pessoa do auditor; 

-a execuyao de seu trabalho; e 

- ao parecer que devera ser emitido. 

Segundo Hilario Franco e Ernesto Marra: 

Per normas de auditoria sao entendidas as regras estabelecidas pelos 6rgaos 

reguladores da profissao contabil, em todos os pafses, com o objetivo de 

regulamentar o exercfcio da func;So do auditor independente, estabelecendo 

orientac;So e diretrizes a serem seguidas per esses profissionais no exercfcio 

de suas func;;Oes. Etas estabelecem conceitos basicos sobre as exigencias em 

relac;So a pessoa do auditor, a execuc;So de seu trabalho e ao parecer que 

devera ser per ele emitido. {HILARIO FRANCO E ERNESTO MARRA, 1995, 

p.51). 
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2.4.1 Organismos Normatizadores no Brasil 

As principais entidades de regulamentac;So e orientac;So da atividade de 

auditoria independente no Brasil sao: Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 

Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, Banco Central do Brasil - BACEN e 

lnstituto Brasileiro de Contadores -IBRACON. 

Existem outros organismos, governamentais ou nao, tais como a Secretaria 

de Previdencia Complementar- SPC, a Superintendencia de Seguros Privados

SUSEP entre outros, que determinam a obrigatoriedade de que as demonstra¢es 

contabeis das entidades sejam apresentadas acompanhadas de parecer de 

Auditores lndependentes. 

0 CFC e considerado como sendo o principal 6rgao de normatizayao, visto 

que suas regras aplicam-se ao profissional contabilista que exerce atividade de 

auditoria independente, seja qual for o ramo de atividade da entidade onde ele atua. 

Assim, o contabilista esta sujeito a fiscalizayao do CFC tanto realizando exames de 

auditoria em uma entidade de capital negociado em mercado de valores mobiliarios, 

como auditando uma entidade de atuac;So no mercado financeiro. 

A CVM, na condic;So de 6rgao emissor de normas de auditoria independente, 

tern sua atua9ao limitada as companhias que negociam tftulos e valores mobiliarios, 

assim, suas orienta¢es aplicam-se aos trabalhos de auditoria independente 

executados para empresas sob o seu raio de ayao de fiscalizac;So. 

Da mesma forma, o BACEN tern a sua atuac;So voltada para as entidades 

financeiras ou equiparada, para as quais este 6rgao possui outorga legal para 

fiscalizayao. 

0 IBRACON, tern sua atuac;So pautada como sendo urn grande orientador e 

fornecedor de subsldios tecnicos para a classe de Auditores lndependentes. 

2.4.2 Normas Profissionais de Auditor lndependente 

Os trabalhos de auditoria sao executados com base nas normas de Auditoria 

estabelecidas pelos 6rgaos que regulam e ditam as regras e procedimentos 

tecnicos, para o exercfcio da func;So do auditor independente, como caminho para 

proceder na busca da verdade dos fatos a serem examinados, abaixo apresentamos 

as Normas Profissionais de Auditor lndependente aprovadas pela Resoluc;So CFC 

821/97. 
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a) Competencia Tecnico-profissional 

De acordo com a Resoluyao CFC 821197, o contador, na funyao de auditor 

independente, deve manter seu nivel de competencia profissional pelo 

conhecimento atualizado dos Princlpios Fundamentais de Contabilidade e das 

Normas Brasileiras de Contabilidade, das tecnicas contabeis, especialmente na area 

de auditoria, da legislayao inerente a profissao, dos conceitos e tecnicas 

administrativas e da legislayao especifica aplicavel a entidade auditada. 

b) lndependencia 

Para assumir a responsabilidade por uma auditoria das demonstrac;Oes 

contabeis, o auditor independente deve ter conhecimento suficiente das 

atividades da entidade auditada, de forma que lhe seja possivel identificar e 

compreender as transac;:oes por ela realizadas e as praticas contabeis 

aplicadas que possam ter efeitos relevantes sobre a posiyao patrimonial e 

financeira da entidade e sobre o parecer. (RICARDO J. FERREIRA, 2009, 

p.347). 

Conforme Resoluyao CFC 1.034/05, a condiyao de independencia e 

fundamental para o exerclcio da atividade de auditoria independente. Entende-se 

como independencia o estado no qual as obrigayoes ou interesses da entidade 

auditada sejam suficientemente isentos para permitir que os trabalhos efetuados 

pela auditoria sejam efetuados com objetividade, permitindo a emissao de parecer 

imparcial em relayao a entidade auditada e seus acionistas. 

c) Responsabilidade do auditor na execuyao dos trabalhos 

0 auditor deve aplicar o maximo de cuidado na realizayao dos trabalhos e na 

exposiyao de suas conclusoes, visto que, ele assume responsabilidade tecnico

profissional por seu parecer. 

Segundo Ricardo J. Ferreira: 

Quando eventuais distorc;:oes, por erro ou fraude, afetarem as demonstrac;Oes 

contabeis de forma relevante, cabe ao auditor independente, caso nao tenha 

sido feita ressalva especlfica em seu parecer, demonstrar, por exemplo, 

mediante a exibiyao se papeis de trabalho aos Conselhos Federal e 

Regionais de Contabilidade e entidades fiscalizadoras e reguladoras de 

atividades especfficas, que seus exames foram conduzidos de forma a 
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atender as Normas de Auditoria lndependente das Demonstra9oes 

Contabeis. (RICARDO J. FERREIRA, 2009, p.348) 

0 auditor deve estabelecer e documentar seus honorarios mediante avaliac;ao 

dos servic;os, considerando os seguintes aspectos: 

- a relevancia, o vulto, a complexidade do servic;o e o custo dos servic;os a executar; 

- o numero de horas estimadas para a realizac;ao dos servic;os; 

- a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente; 

- a qualificac;So tecnica dos profissionais que irao participar da execuc;So dos 

servic;os; e 

- o Iugar em que os servic;os serao prestados, se for o caso, como sera cobrado os 

custos de viagens e estadias. 

Os honorarios devem constar de carta-proposta, ou documento equivalente, 

elaborada antes do infcio da execuc;So do trabalho. 

e) Guarda da Documentac;So 

Os papeis de trabalho elaborados pelo auditor durante seus exames, devem 

permanecer disponiveis para eventuais fiscalizac;So dos 6rgao reguladores pelo 

prazo de 5 anos contados da data de emissao do parecer, e a guarda dos papeis e 

do sigilo pelas informac;oes contidas nesses papeis e de inteira responsabilidade do 

auditor independente. 

f) Sigilo Profissional 

Os papeis de trabalho sao de propriedade exclusiva do auditor, responsavel 

por sua guarda e sigilo. De acordo com a Resolu~o CFC 821/97, o auditor, 

para fins de fiscaliza~o do exercfcio profissional, deve conservar, pelo prazo 

de 5 anos a partir da emissao do seu parecer, toda a documenta9ao, papeis 

de trabalho, relat6rios e pareceres relacionados com os servi9os realizados. 

(RICARDO J. FERREIRA, 2009, p.349). 

Nos termos da Resoluc;So CFC 1. 1 00/07, entende-se por sigilo a 

obrigatoriedade de o auditor independente nao revelar, em hip6tese alguma, salvo 

as excec;Oes previstas na mesma resoluc;So, as informac;Oes que obteve durante a 

execuc;So de seus trabalhos na entidade auditada. 
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0 auditor independente deve respeitar e assegurar o sigilo relativamente as 

informayees obtidas durante o seu trabalho na entidade auditada, nao as 

divulgando, sob nenhuma circunstancia, salvo as contempladas na legislayao 

vigente, bern como nas Normas Brasileiras de Contabilidade. (RICARDO J. 

FERREIRA, 2009, p.349). 

g) Responsabilidade na Utiliza9ao do Trabalho do Auditor lnterno 

Ainda que os trabalhos da auditoria interna contribuam para a realiza9ao dos 

trabalhos da auditoria independente, a responsabilidade deste nao e modificada, 

devendo o mesmo adotar medidas no sentido de revisar esses trabalhos 

disponibilizados. 

h) Responsabilidade na Utiliza9ao do Trabalho de Especialistas 

Especialista e a pessoa com conhecimento, habilidades e experiencia em 

areas nao relacionadas a contabilidade ou auditoria. Por exemplo, uma auditoria que 

envolva obras de arte, o auditor devera recorrer a urn especialista na identifica98o e 

avalia98o dessa especie de bern. 

Ainda que o auditor utilize os trabalhos de especialistas legalmente 

habilitados, a responsabilidade do auditor e integralmente mantida. 

i) lnforma9cSes anuais aos Conselhos Regionais 

0 auditor deve enviar, anualmente, ao Conselho Regional de Contabilidade, 

na forma a ser regulada pelo CFC: 

- as informa9cSes sobre seus clientes, cuja sede seja a de jurisdi98o do respectivo 

Conselho, e que o objeto do trabalho seja a auditoria independente; 

- a rela98o dos nomes do seu pessoal tecnico; e 

- a rela9ao de seus clientes cujos honorarios representem mais de 1 0% do seu 

faturamento anual. 

Quando solicitado o auditor deve disponibilizar e fornecer a rela9ao de seus 

clientes e outras informa9cSes necessarias a fiscaliza98o da atividade de auditoria 

independente. 
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j) Educayao Continuada 

0 auditor independente, no exercfcio de sua atividade, devera comprovar a 

participayao em programa de educayao continuada, na forma regulada pelo 

Conselho Federal de Contabilidade. 

I) Exame de Competencia Profissional 

0 auditor independente, para poder exercer sua atividade, devera submeter

se a exame de competencia profissional, na forma regulada pelo Conselho Federal 

de Contabilidade. 

m) Manutenyao dos lfderes de equipe de auditoria 

Esse item foi inclufdo as Normas Profissionais de Auditor lndependente pela 

Resoluyao CFC 965/03, onde essa norma estabelece que a utilizayao dos mesmos 

profissionais de lideranga na equipe de auditoria em urn entidade auditada por urn 

Iongo perfodo, pode vir a gerar perda de objetividade e de ceticismo, itens 

indispensaveis a auditoria. 

0 risco dessa perda deve ser eliminado adotando-se a rotac;:ao a cada 

intervale menores au iguais a cinco anos consecutivos, das lideranc;:as da 

equipe de trabalho de auditoria, que somente devem retornar a equipe em 

intervale minima de tres anos. (RICARDO J. FERREIRA, 2009, p.364). 

2.5 PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 

0 trabalho de auditor dever ser planejado de acordo com as determinac;Oes 

das Normas Profissionais do Auditor lndependente, com as Normas do Conselho 

Regional de Contabilidade e dentro dos prazos assumidos junto a entidade auditada, 

pois urn parecer emitido fora do prazo estabelecido pode vir a perder toda a sua 

importancia, cabe ressaltar que o auditor precisa estar atendo aos prazos exigidos 

na legislayao no que diz respeito ao prazo para divulgayao do parecer. 

0 planejamento pressupoe adequado nfvel de conhecimento sabre as 

atividades, as fatos economicos, a legislac;:8o aplicavel e as pnfiticas 

operacionais da entidade, alem do nfvel geral de competencia de sua 

administrac;:ao. Nao se quer dizer com isso que o auditor deva ter formac;:ao 

academica na area de atuac;:ao da entidade auditada. Ele deve ser 

especialista em materia contabil. Se for auditar uma empresa de construc;:8o 

civil, par exemplo, o auditor nao precisara ser engenheiro civil, mas devera 
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conhecer suficientemente a atividade e a legisla~o a eta aplicavel. 

(RICARDO J. FERREIRA, 2009, p.99). 

Caso durante a realiza9ao do trabalho o auditor se depare com alguma 

situa98o que envolva conhecimento especffico fora de sua area de atua9ao, ele 

pode contratar especialistas para o exame dessa situa98o especffica. 

De acordo com a Resolu98o CFC 1 035/05 os principais objetivos da etapa de 

planejamento sao: 

- obter conhecimento das atividades desenvolvidas pela entidade, para poder 

identificar eventos e transa¢es que possam vir a impactar as Demonstra¢es 

Contabeis; 

- propiciar o cumprimento dos servi90s contratados dentro dos prazos estabelecidos 

em contrato; 

- assegurar que as areas e valores relevantes da entidade recebam a aten98o 

necessaria; 

- identificar os problemas potenciais da entidade; 

- identificar a legisla9ao aplicavel a entidade; 

- estabelecer a natureza, a oportunidade e a extensao dos exames a serem 

efetuados; 

- definir a forma de divisao das tarefas entre os membros da equipe de trabalho; 

- definir a necessidade de envolvimento de especialistas para avalia98o de 

determinada area; 

- identificar os prazos para entrega de relat6rios, pareceres e outros informes de 

correntes do trabalho contratado com a entidade. 

A etapa de planejamento deve ser adequadamente documentada, detalhando 

o que for necessaria para a compreensao dos procedimentos que serao aplicados, 

de forma a servir de guia e meio de controle de sua execu98o. 0 planejamento nao 

se trata apenas de uma obrigatoriedade, ele e a diretriz que vai guiar o auditor 

estabelecendo os objetivos a serem alcan98dos. 

A norma de auditoria geralmente aceita exige que o trabalho de auditoria seja 

adequadamente planejado. Planejar significa estabelecer metas para que o 

servigo de auditoria seja de excelente qualidade e a urn menor custo possivel. 

(MARCELO CAVALCANTI ALMEIDA, 1996, p.123). 
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2.6 TESTES DE AUDITORIA 

Os procedimentos de auditoria abrangem testes substantives e testes de 

observancia. 

2.6.1 Testes Substantives 

Os testes substantives visam a obtenyao de evidencia quanta a suficiencia, 

exatidao e validade dos dados produzidos pelo sistema contabil da entidade. 

Com a realizayao de testes substantives, o auditor pode apurar se os saldos 

registrados nas contas realmente indicam a situa9ao do patrimonio e suas varia9oes, 

procedimento que lhe possibilita a identificayao de contas com saldos sub ou 

superavalidados. 

Os testes substantives se dividem em testes de transayees e saldos e 

procedimentos de revisao analftica. 

Nos testes de transayees e saldos, o auditor verifica se os fates contabeis 

foram adequadamente registrados, de forma que as contas apresentem uma 

avalia9Bo correta des elementos patrimoniais e de suas variayees no perlodo 

considerado. Com a adoyao dessa medida, o auditor podera indicar me 

parecer se as informayees divulgadas nas demonstrayees contabeis sao 

adequadas quanta ao conteudo. (RICARDO J. FERREIRA, 2009, p.9). 

A extensao de itens a serem testados pelo auditor ira depender da avaliayao 

que ele tenha efetuado dos controles intemos da entidade, se os controles forem 

fracas, a quantidade de testes substantives sera maior, caso os controles sejam 

adequados, a quantidade de testes substantives sera menor. 

Mediante os procedimentos de revisao analltica, o auditor avalia o 

comportamento de valores significativos, valendo-se da analise das 

informayees contabeis. Per meio de Indices, quocientes, quantidades, 

variayees absolutas etc., o auditor busca identificar situayees ou tendemcias 

atrpicas para as quais possa direcionar o seu trabalho. (RICARDO J. 

FERREIRA, 2009, p.1 0). 

Os procedimentos analfticos substantives consistem da avaliayao de 

informay()es financeiras atraves de urn estudo das relay()es plausiveis entre dados 

financeiros e nao financeiros, e a investigayao de flutua9oes e correla9oes 
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identificadas que sejam inconsistentes com outras informa<;oes pertinentes ou se 

desviam significativamente de montantes previsfveis. 

2.6.2 Testes de Observancia 

Os testes de observancia visam a obtenyao de razoavel seguranya de que os 

procedimentos de controle interno estabelecidos pela administrayao estao em 

efetivo funcionamento e cumprimento. 

0 sistema de controles internos compreende o plano de organizayao e o 

conjunto de procedimentos adotados pela entidade para a protec;ao de seu 

patrimonio, promoyao da confiabilidade e tempestividade dos seus registros e 

demonstra<;oes contabeis e na promoyao da sua eficacia operacional. 

Se o auditor puder confiar nos controles internes da entidade auditada, o grau 

de confian99 que ele tera nas informac;oes constantes das demonstrac;oes 

contabeis auditadas sera consideravel. Se nao puder confiar nos controles 

internes da entidade, a quantidade de transay5es e saldos contabeis que o 

auditor devera examinar aumentara consideravelmente, uma vez que, neste 

case, a possibilidade de erros e fraudes com reflexes nas demonstray5es 

contabeis sera muito maior. {RICARDO J. FERREIRA, 2009, p.8). 

Ao examinar os controles internos de uma entidade, o auditor deve verificar 

sua exist€mcia, efetividade e continuidade e deve constatar que os controles 

previstos estao funcionando de fato ou se constam apenas em manuais. 

Os testes de observancia sao divididos em: 

- Flagrantes: quando sao realizados no momento da ocorrencia do fato que se 

deseja comprovar; e 

- Retrospectivos: quando sao realizados ap6s a ocorrencia do fato que se deseja 

comprovar. 

2. 7 RISCOS DE AUDITORIA 

Segundo Ricardo J. Ferreira: 

Risco de auditoria e a possibilidade de o auditor vir a emitir uma opiniao 

tecnicamente inadequada sobre demonstrac;Oes contabeis significativamente 

incorretas. (RICARDO J. FERREIRA, 2009, p.1 03). 
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A analise do risco de auditoria deve ser realizada pelo propno auditor 

independente durante a elaborac;So da etapa de planejamento, mediante a avaliac;So 

dos controles internes da entidade, o auditor pede verificar a possibilidade de 

ocorrencia ou nao de erros ou fraudes que impactem significativamente as 

demonstrayaes contabeis. 

Os tres componentes basicos do risco de auditoria, segundo Ricardo J. 

Ferreira, sao: 

-Risco inerente: e a susceptibilidade do saldo de uma conta, ou de uma classe de 

transa9oes, classificado indevidamente, que poderia ser relevante, individualmente 

ou quando agregado com classifica9oes indevidas em outras contas ou classes, 

assumindo que nao havia controles internes relacionados, ou seja, e o risco pela 

falta de controle interne na entidade. 

- Risco de controle: e o risco que uma classificac;So indevida poderia ocorrer no 

saldo de uma conta ou classe de transayaes e que poderia ser relevante 

individualmente, ou quando agregado com classificayaes indevidas em outros saldos 

ou classes, e nao seja previsto, ou detectado e corrigido, com oportunidade pelos 

sistemas de contabilidade e de controles internes, ou seja, e o risco de nao detecc;So 

de irregularidades pelos controles da entidade. 

- Risco de detecc;So: e o risco de que os procedimentos substantives de urn auditor 

nao detectem uma classificac;So indevida que exista em urn saldo de uma conta ou 

classe de transa9oes que poderia ser relevante, individualmente ou quando 

agregados com classificayaes indevidas em outros saldos e classes, ou seja, e o 

risco que o auditor incorre por nao perceber, ou nao avaliar corretamente, o nivel de 

aceitac;So do risco inerente e o risco de controle. 

2.8 CONTROLES INTERNOS 

0 exercicio do controle, em qualquer atividade, esta sempre associado ao ato 

de fiscalizac;So, para que nao ocorram desvios em relac;So aos padroes 

estabelecidos, case esses desvios ocorram, os controles devem detecta-los a fim de 

proporcionar condi9oes de realizac;So de a9oes corretivas. 

De acordo com Gomes e Salas: 

0 controle de gestae tern experimentado consideravel expansao conceitual a 

partir da decada de 50. Ao Iongo de todo este perfodo, e principalmente 
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durante a decada de 70, surgem novos enfoques que incorporam novos 

conceitos, muito emprestados de outras areas ( economia, psicologia, 

sociologia, administra~o, etc.). E, porem, durante os anos 80 que diversos 

trabalhos passam a chamar a aten~o para a crise existente na area contabil 

de gestae, devido a diversos fatores que tem dificultado sua utiliza<;ao como 

efetivo instrumento que facilite e potencialize o gerenciamento das atividades 

da empresa. (GOMES e SALAS, 1999, p.13). 

2.8.1 Conceito de Sistemas de Controles Internes 

0 AICPA , American Institute of Certified Public Accountants, por meio do 

Relat6rio Especial da ComAssao de Procedimentos de Auditoria, define que controle 

interno e "o plano de organiza9ao eo conjunto coordenado dos metodos medidas, 

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

fidedignidade de seus dados contabeis, promover a eficiencia operacional e 

encorajar a adesao a politica trayada pela administrayao". 

Diante deste conceito, e importante ressaltar que o controle interno nao e 

necessariamente urn complexo de sistemas e procedimentos burocraticos, que 

necessite estar implementado exatamente conforme indicado nas normas da 

entidade, mas e necessaria que os sistemas de controles implantados apresentem 

condi9oes favoraveis a entidade e atenta as suas particularidades. 

Controle interno consiste dos seguintes componentes interrelacionados: 

a) Ambiente de controle: e o que estabelece o tom de uma organiza9ao, 

influenciando a consciencia de controle de suas pessoas. Este e o fundamento para 

todos os outros componentes do controle interno, provendo disciplina e estrutura. 

b) Avaliayao de risco: e a identifica9ao e analise dos riscos relevantes da entidade 

para atingir seus objetivos, formando uma base para determinar como os riscos 

poderiam ser gerenciados. 

c) Atividades de controle: sao as polfticas e procedimentos que auxiliam a assegurar 

que as diretrizes gerenciais sao alcanyadas. 

d) lnformayao e comunica9ao: e a identificayao, captura e troca de informayao, em 

uma estrutura de tempo e forma que possibilite as pessoas cumprirem suas 

responsabilidades. 
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e) Monitoramento: eo processo que avalia a qualidade do desempenho do controle 

interno no tempo. 

Koontz & O'Donnell (1976, p.225) apresentam urn interessante recurso visual 

para o entendimento da fun9Bo de controle e sua importancia: 

Figura 1: Entendimento da Fun9Bo do Controle 

kErtifi~ I ~~~~~1 1\/B:idaoo 1~1 ,____;;;,;;de;;c.;cEs;;,:=.;M;.:.;;.O;___J_~ _ a:mo ~ _j _ deSSII p:dD raj _ '--_ _...;.=.:;.. _ ___. 

J 

Fonte: Koontz & O'Donnell 

Existem outros predicados que devem estar presentes nas tecnicas de 

controle, sao eles: (a) tempestividade na gera9Bo de informagoes e detecgao de 

desvios; (b) Objetividade de mensura9Bo; (c) flexibilidade para refletir mudangas 

organizacionais; (d) economicos, ou seja, o custo do controle nao pode superar seu 

custo beneficio; (e) devem ser operados com eficacia; (f) devem proporcionar visoes 

de futuro para o processo de tomadas de decisao. 

0 controle interno envolve todas as atividades e rotinas, de natureza contabil 

e administrativa, com o intuito de organizar a entidade de forma que seus 

colaboradores compreendam, respeitem e fagam cumprir as polfticas tragadas pela 

administra9Bo, que os ativos tenham sua integridade protegida e que todas as 

operagoes da empresa sejam adequadamente registradas na contabilidade e sejam 

devidamente retratadas pelas demonstragoes financeiras. 

2.8.2 Princfpios do Controle lnterno 

Visando prevenir erros ou irregularidades, ao implementer urn sistema de 

controle interno, a administragao deve estar atenta aos seguintes princfpios de 

controle interno, que segundo o Conselho Regional de Contabilidade de Sao Paulo 

(1994, p.61), sao: 

-a autoridade deve ser determinada, de acordo com a orienta9Bo da administra98o. 

Caso nao haja esta delegayao de autoridade, o controle sera ineficiente; 
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-a contabilizac;ao e as operac;oes devem ser segregadas. Urn colaborador ou urn 

departamento nao deve ocupar uma posic;ao em que ao mesmo tempo o controle 

das transac;oes e de seus registros contabeis; 

- todas as transayaes da empresa devem ser realizadas mediante autorizagao 

previa. A autoridade maxima em uma organizayao pertence aos acionistas ou 

controladores e e delegada a administrayao. Esta estabelece as condi<;oes nas 

quais devem ser executadas as transayaes especfficas; 

- e necessaria utilizar evidencias independentes para comprovar que as operac;oes 

estao sendo contabilizadas de forma exata e adequadas, ou seja, as transac;oes 

registradas no contabil devem coincidir com as existentes nos demais sistemas 

operacionais da empresa e devem estar documentadas; 

- nenhum colaborador da organizac;ao deve ter, sob controle, a responsabilidade de 

todo o ciclo de uma operac;ao comercial, as operayaes devem ser planejadas de 

forma que mais de uma pessoa ou departamento participe de cada transayao, 

assim, o trabalho de urn torna-se uma prova do outro. A segregayao de func;oes 

contribui para a eficiencia das operac;oes e detecta mais facilmente erros ou fraudes; 

- a rotayao de colabores da execuc;ao dos trabalhos e fundamental, ja que essa 

atitude minimiza as oportunidades de ocorrencia de fraudes, estimula inovac;oes e 

aumenta a qualificac;ao tecnica e profissional dos colaboradores. A adoc;ao desse 

princfpio tambem reduz a dependencia pelos "especialistas"; 

- e de extrema importancia que todos os colabores da entidade saiam de ferias. 0 

descanso colabora para a reposiyao de energias e e urn direito trabalhista. 0 

acumulo de ferias ou seu abono pode estar criando, dentro da empresa, os 

chamados especialistas, alem de estar constituindo passives trabalhistas potenciais. 

Possuir funcionarios que nao gozem ferias pode significar tambem manter 

encobertas fraudes e erros que porventura existam; 

- e importante que a instituiyao organize e distribua a seus colaboradores urn manual 

de controle interno, onde conste as instruyaes operacionais, normas e 

procedimentos adotados pela empresa. Este ato colabora para a coibiyao de erros 

de execuyao e tambem garante a qualidade dos processes; 

- todos os colaboradores devem ser cuidadosamente treinados. 0 treinamento 

familiariza os colaboradores com as novas tarefas e os situa dentro do contexte e 

normas da empresa; 
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- os responsaveis pela custodia de numerarios e outros ativos da empresa devem 

possuir seguro-fidelidade, permitindo proteger os ativos em caso de possiveis 

fraudes, contribuindo tambem como inibidor de a~oes danosas contra seu 

patrimonio. Os colaboradores devem estar cientes que a companhia seguradora s6 

indenizara a empresa dos prejuizos, quando registrar-sa ocorn9ncias dessa natureza 

as autoridades policiais e os responsaveis forem conhecidos; e 

- e recomendavel a utiliza~o de meios eletronicos para o registro automatico das 

transa¢es. 0 avan~ tecnol6gico e o barateamento dos recursos de informatica 

permitem o desenvolvimento de sistemas que aumentam consideravelmente a 

eficiencia do controle, permitindo o registro simultaneo das transa~oes. 

Conhecendo esses principios, cabe a administra~o avaliar e assumir quais 

deles se enquadram na realidade e estrutura da entidade, visando sempre a 

implementa~ao de urn sistema de controle interno eficiente. 

2.8.3 Objetivos do Controle lnterno 

0 objetivo do controle interno e a combina~o de politicas, procedimentos, 

sistemas operacionais, de informa~o e outros instrumentos mantidos pela 

administra~o. 

Urn sistema de controle interne bern desenvolvido pode incluir o controle 

orc;amentario, custos-padrao, relat6rios operacionais peri6dicos, am~lises 

estatisticas, programas de treinamento de pessoal e, inclusive, auditoria 

interna. Pode tambem, por conveniencia, abranger atividades em outros 

campos, como, por exemplo, estudo de tempos e movimentos, e controle de 

qualidade. (ATTIE, 2000, p.114). 

No momento em que se desenvolve urn sistema de controle interno, a 

administra~o deve objetivar que este apresente as caracteristicas a seguir 

relacionadas: 

- confiabilidade: propiciar a obten~o de informa¢es corretas para executar suas 

opera~oes. As informa¢es estao diretamente ligadas as decisoes que a 

administra~o deseja tomar; 

- tempestividade: as informa~oes devem ser atuais e exatas, pois sao de extrema 

importancia no momento da tomada de decisao; 
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- salvaguarda de ativos: os ativos de uma entidade representam a aplicayao de seus 

recursos, dessa forma, compreende-se que devem ser protegidos de qualquer ato 

que venha a prejudica-los. 

- Otimizayao no uso de recursos: deve-se sempre desencorajar o uso ineficiente dos 

recursos da empresa; e 

- Prevenyao e deteC9ao de roubos e fraudes: nao sao aceitaveis na atividade 

empresarial e em qualquer outro tipo de atividade, a ocorrencia de roubos, fraudes e 

outras agoes de natureza escusa. 

2.8.4 0 Controle lnterno e os Colaboradores 

Segundo Koontz & O'Donnell (1978, p.50), o controle tern como uma de suas 

fungees a corregao das atividades desempenhadas pelos subordinados, a tim de 

assegurar a consecuyao dos objetivos da empress. Compelir os fatos e se adequar 

aos pianos signifies, na realidade, localizar as pessoas responsaveis par desvios 

negativos dos padroes e certificar-se de que os passos necessarios sao tornados 

para assegurar melhor desempenho. Assim, podemos concluir que o controle de 

coisas e obtido atraves do controle de pessoas. 

0 maior desafio de uma empress, em relayao ao planejamento estrategico, e 

o de integrar os Iadas humanos e empresariais atraves da motivagao de seus 

colaboradores de tal forma que a entidade obtenha ganhos e se desenvolva como 

esforgo destes. 

Para Kotter (1973), no relacionamento entre colaboradores e empresa cada 

uma das partes s6 participa pelo que espera receber em troca de sua participagao. 

lndividuo e organizayao sao sistemas com necessidades distintas, que s6 se unem 

quando o sistema permite a realizagao das necessidades de ambas as partes. 

2.8.5 Estudo dos Controles lnternos 

0 estudo dos controles internos consiste em realizar urn levantamento de 

informagees sabre todo o sistema nas seguintes formas: 

- leitura dos manuais e politicas internas da organizagao; 

- realizagao de entrevistas com os funcionarios da entidade; e 

- acompanhamento desde o inicio do processo ate o registro no razao geral. 
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Marcelo Cavalcanti (1996), cita que as informayees obtidas sobre o controle 

interno devem ser registradas pelo auditor independente de uma ou do conjunto de 

duas ou tres das formas descritas a seguir: 

- Memorandos narrativos; 

- Questionarios padronizados; 

- Fluxogramas. 

Na opiniao de Joao Mauricio Motta, o estudo dos controles internos serve 

para que o auditor possa compreender os metodos de seguran~ adotados pela 

entidade. 

2.8.6 Avalia«;ao dos controles internos 

Ao avaliar os controles internes, o auditor tera em mente esses objetivos 

basicos e, usando seus conhecimentos, sua experiencia, sua acuidade, 

verificara ate que ponte eles permitam atingirmos. Os controles 

absolutamente infaliveis nao existem, ainda nao foram criados; entretanto, 

qualquer concepyao do funcionamento desses e indispensavel. (HILARIO 

FRANDO e ERNESTO MARRA, 1995, p.208). 

Na opiniao de Cavalcanti, 1996, p.60. A avalia«;ao do sistema de controle 

interno compreende a seguintes etapas, as quais devem ser executadas pelo 

auditor: 

- determinar os erros e irregularidades que poderiam acontecer; 

- verificar se o sistema atual de controles detectaria de imediato esses erros e 

irregularidades; 

- Analisar as fraquezas ou falta de controle, que possibilitam a existencia de erros, a 

fim de determinar a natureza, data e extensao dos demais procedimentos de 

auditoria; 

- emitir relat6rio fornecendo sugestoes para o aprimoramento do sistema de controle 

interno da entidade. 

2.8. 7 Revisao dos Controles lnternos 

Os controles internos devem passar por urn processo de revisao para o 

aprimoramento das informa9oes e acompanhamento efetivo de todos os registros 

atraves da inspe9ao de documentos ffsicos. 



32 

Uma vez identificadas as funyaes do sistema, o auditor devena obter o 

conhecimento detalhado do mesmo e registra-lo em forma de fluxograma ou 

narrativa; o proximo passo e confirmar tal registro, o que e feito atraves do 

exame de cada documento gerado pelo sistema, comprovando ainda que as 

funyaes descritas estejam sendo executadas de acordo com o demonstrado 

no referidofluxograma. (JOAO MAURICIO MOTTA, 1992, p.47). 

0 mesmo autor adverte que existem duas formas para executar essa pratica, 

que sao: 

- Exce98o isolada e incomum: na hip6tese de ocorrer uma exce98o (mica, isolada, o 

auditor julgara a conveni€mcia de estender seus testes, atraves do aumento do 

numero de documentos selecionados, para confirmar setal exce98o e proveniente 

de falha humana e se seu efeito nao sera significativo em rela98o ao sistema como 

urn todo. 

- Exce98o comum a todos os documentos examinados: caso a exce98o seja comum 

a todos os documentos, o auditor devera partir para avalia98o de o efeito potencial 

ser urn ajuste contabil nas contas envolvidas. 

0 resultado dessa avaliayao podera se urn ajuste contabil nas contas e se for 

constatado ser urn erro potencial que coloca em risco apenas a eficiencia do 

sistema, o auditor comunicara tal falha ao seu cliente atraves da carta de 

recomendayao para melhoria dos controles internos da companhia. 

2.8.8 Limitayoes do Sistema de Controle lnterno 

No cenario atual, de forte concorrencia, o sistema de controle interno e 

necessaria e de extrema importancia para o sucesso das organizaycSes, no entanto 

ele pode apresentar limitaycSes e esta sujeito a distorycSes e falhas decorrentes do 

mau entendimento das instruycSes ou informayoes. 

Quando se fala que a empresa mantem urn born controle interno, nao significa 

que a mesma esteja livre de fraudes e erros, na lbracon, (1998, p.324), sao citadas 

as seguintes limitayoes: 

- a exigencia usualmente imposta pela administra98o de que urn controle seja 

eficiente em relayao ao seu custo, ou seja, que o custo de urn procedimento de 

controle nao seja desproporcional em rela98o a perda potencial, resultante de fraude 

ou de erro; 
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- o fato de que a maior parte dos controles tende a ser direcionada para cobrir 

transayaes conhecidas e rotineiras e nao as eventuais; 

- 0 potencial de erro humano por distra~o. falha de julgamento ou rna interpreta~o 

das instruyaes; 

-a possibilidade de se escapar a controles por meio de conluio, seja com terceiros 

ou com membros da organizac;ao; 

- a possibilidade de que urn funcionario responsavel por determinado controle possa 

abusar de sua responsabilidade; 

-a possibilidade de que os procedimentos poderao tornar-se inadequados em vista 

de mudanc;as nas condic;oes, bern como a observancia dos procedimentos podera 

deteriorar -se. 

Conforme podemos verificar nos itens relacionados acima, nada impede que 

durante a aplica~o dos procedimentos de controle interno, possam ocorrer falhas 

ou distoryaes resultantes de entendimento precario das instruy()es, erros de jufzo, 

descuidos ou outros fatores humanos. 

2.8.9 Fases do Controle lnterno 

tres: 

Existem divergencias quanta ao numero de fases que constituem o controle. 

Para Koontz & O'Donnell (1978, p.226) as fases do controle se dividem em 

1. Estabelecimentos de padroes: os padroes representam criterios estabelecidos no 

qual os resultados reais podem ser medidos. Constituem os objetivos que o controle 

devera assegurar ou manter. Os padroes podem ser expressos em tempo, dinheiro, 

qualidade, unidades ffsicas, custos ou por meio de indices; 

2. Avalia~o do desempenho: para se controlar urn desempenho, deve-se pelo 

menos conhecer alga a respeito dele. Neste caso, o processo de controle atua no 

sentido de ajustar as operayaes a determinados padroes previamente estabelecidos 

e funciona de acordo coma informac;ao que recebe. A avaliac;ao do desempenho tern 

o intuito de obter informa~o precisa a respeito daquilo que esta sendo controlado; 

3. Corre~o dos desvios: e o ponto em que as variayaes, erros ou desvios devem 

ser corrigidos para que as operayaes sejam normalizadas. 

Para Chiavenato (1994, p.438) sao fases do controle: 
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1. Estabelecimento de padroes de desempenho: representam o desempenho 

desejado. Podem ser tangiveis ou intangiveis, vagos ou especificos, mas sempre 

relacionados com o resultado que se deseja alcan98r; 

2. Avalia~o do desempenho: para controlar o desempenho deve-se conhecer algo a 

respeito dele e do seu passado. Se a base da medi<;ao ou mensura<;ao nao for bern 

definida, o processo caira em erros e confusoes. 

3. Compara~o do desempenho com o padrao: toda a atividade ocasiona algum tipo 

de varia<;ao. E importante determinar os limites dentro dos quais essa avalia~o 

possa se aceita como normal. 0 controle separa o que e normal e o que e 
excepcional, para que a corre<;ao se concentre nas exce<;oes. 

4. A~o corretiva: o controle deve indicar quando o desempenho nao esta de acordo 

com o padrao estabelecido e qual a medida corretiva deve-se adotar. 0 objetivo do 

controle e exatamente indicar quando, quanto e como se deve executar a corre~o. 

2.9 CONTROLES INTERNOS E A CONTABILIDADE 

Para Attie (1985, p.60), "urn sistema de contabilidade que nao esteja apoiado 

em urn controle interne eficiente e, ate certo ponto, inutil, uma vez que nao e 
possfvel confiar nas informayaes contidas nos seus relat6rios". 

lnforma<;oes contabeis mal elaboradas podem gerar conclusoes inadequadas 

e prejudiciais a empresa. Muitas empresas nao possuem conhecimento do sistema 

de controles internes, e acreditam que tendo colaboradores de confian<;a, estara 

livre de qualquer irregularidade, este excesso de confian98 e que pode dar espa<;o a 

toda especie de fraudes, alem de que, a inexistencia de controle interne facilita a 

ocorremcia de erros involuntarios e os desperdicios, os quais passam despercebidos 

pelo empresario, que estara iludido com informayaes que nao condizem com a 

realidade da empresa. 

Segundo Franco, (1992, p.134) o principal meio de controle que dispoe uma 

administra~o e a contabilidade. Sao, portanto, meios de controle interne todos os 

registros, livros, fichas, formularies, pedidos, notas, faturas, ordens internas e todos 

os documentos de organiza<;ao administrativa que formam urn sistema de vigilancia, 

fiscaliza<;ao e verifica~o utilizado pelos administradores para controlarem os fatos 

ocorridos na empresa. 
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A contabilidade, como instrumento de controle empresarial, nao pode ser 

eficiente se nao oferecer a administrac;ao a possibilidade de advertir 

tempestivamente qualquer varia<;ao importante. A contabilidade deve tambem 

oferecer uma avalia<;ao dos afastamentos dos valores padrao e uma 

determinac;ao das possfveis causas d varia<;ao. (LUCIANO RONCHI, 1969, 

p.74). 

A contabilidade, atualmente, e uma poderosa ferramenta de gerenciamento, 

proporcionando aos seus usuaries analises de natureza economica, financeira, ffsica 

e de produtividade, de tal maneira que as metas definidas no planejamento possam 

ser constantemente reavaliadas e, enfim, obtidas. 

Urn born sistema contabil deve ser urn conjunto articulado de dados, ajustes e 

relat6rios que permitam tratar as informayoes de natureza repetitiva como maximo 

possfvel de relevancia eo mfnimo de custos, e tam bern deve fornecer relat6rios para 

finalidades especlficas que atendam as necessidades dos gestores da empresa, por 

esse motive, e fundamental a gera9ao de dados exatos e adequados. 

De acordo com a Coleyao Seminaries CRC-SP/Ibracon (2000, p.59), o 

controle interne em conjunto com a contabilidade, deve garantir que: 

- as opera9oes sejam executadas de acordo com as autorizayees gerais e 

especfficas da administrayao; 

- as operayoes sejam registradas oportunamente pelo valor correto, nas contas 

adequadas e no perfodo contabil certo; 

- o acesso aos ativos seja realizado apenas por pessoa autorizada, para 

minimizayao da ocorremcia de fraudes; 

- a compara9ao dos registros de controle dos ativos com os ativos existentes ocorra 

com intervalos razoaveis para que sejam tomadas as medidas necessarias no caso 

de identifica9ao de divergencias; 

-a localizayao de erros e desperdfcios seja possfvel; 

- a eficiencia e motivayao do pessoal sejam estimuladas; 

2.10 RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE INTERNO 

Os responsaveis pelo born funcionamento dos controles internes sao todos os 

colaboradores e a alta administra9ao. Ao auditor cabe a funyao de avaliar se o 

sistema de controle interne esta funcionando como o planejado, e caso contrario, de 

proper o estabelecimento do mesmo ou melhorar sua qualidade. 
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Logo todos os colaboradores da empresa precisam possuir conhecimento dos 

conceitos e objetivos de controle interno propostos pela empresa, adequando suas 

atividades em conformidade com estes. 

A Resoluc;ao CFC 321/72, dispoe o seguinte: 

Sistema Contabil e Controle Interne: 

0 controle interne compreende o plano de organizayao e o conjunto 

coordenado dos metodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger 

seu patrimonio, verificar a exatidao e o grau de confianya de seus dados 

contabeis, bern como promover a eficiencia operacional. 

0 auditor deve efetuar o levantamento do sistema de controle contabil e do 

controle interno da empresa, avaliar o grau de seguranya por eles proporcionado e, 

com base nesses elementos, estabelecer a natureza, a extensao e a profundidade 

dos procedimentos de auditoria, assim como o momenta apropriado de sua 

aplicayao. 

0 sistema contabil eo controle interno sao de responsabilidade da empresa, 

entretanto, e recomendavel que o auditor fays sugestoes objetivas no sentido de 

eliminar as deficiencias nele existentes no decurso de seus exames. 

E bastante comum que na pratica os administradores deleguem sua 

responsabilidade de controle as areas de apoio ou de assessoria, tais como 

os departamentos de finanyas ou de controladoria. Os relat6rios sao enviados 

a alta administrayao e os gerentes participam das reuniOes para justificas os 

maus resultados. Os administradores eficazes, ao contrario, sao muito 

atentos ao controle. Eles se interessam em dispor de bons instrumentos de 

controles, em obter as informayOes adequadas para melhorar os resultados e 

nao para preparar as justificativas sobre o mal desempenho de sua area de 

responsabilidade. Eles utilizam as areas de apoio e de assistentes para 

auxilia-los e nao para que elas exeryam o controle para eles. (NELIO 

ARANTES, 1998, p.175}. 

2.11 SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS RELEVANTES 

Para Boynton e Knell (XX, p.688), deveriam ser objeto de avaliac;ao dos 

auditores independentes no exame das demonstrac;oes contabeis, os seguintes 

ciclos operacionais: 
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- Cicio de receitas, incluindo as classes de transac;oes de vendas a prazo, 

recebimentos de vendas a vista ou a prazo e ajustes de vendas (descontos, 

devoluc;Oes, provisoes de perdas); 

- Cicio de desembolsos, considerando as classes de transayaes de compras e 

desembolsos de caixa como as principais. Excluem-se neste ciclo os desembolsos 

com folha de pagamento, para compra de titulos mobiliarios, e outras cobertas em 

outros ciclos especfficos; 

- Cicio de produyao, incluindo planejamento e controle de produyao, controle de 

estoques de produtos e todas as transayaes e eventos pertinentes ao processo de 

manufatura; 

- Cicio de serviyos de pessoal, envolvendo as atividades e eventos relatives ao 

quadro de empregados e tendo, como principal classe de transayaes, aquelas 

registradas na folha de pagamento; 

- Cicio de investimentos, que congrega as aquisic;oes e vendas de participac;oes 

acionarias em outras empresas, os certificados de depositos e outros tftulos 

mobiliarios; 

- Cicio financeiro, que inclui como principais classes de transac;oes os emprestimos, 

financiamentos e outras captac;oes de Iongo prazo e as emissoes e aquisiyaes de 

ayaes, pagamento de dividendos entre outros. 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO DE PESQUISA 

Toda a pesquisa foi desenvolvida com base nas atividades relacionadas as 

vendas de mercadorias em uma industria de produtos de limpeza, localizada na 

cidade de Araucaria/PR, com base nos princfpios fundamentais de auditoria para 

exames e avaliayao de controles internos. 

Como a empresa nao possui uma poHtica operacional, primeiramente 

levantamos o fluxo narrativo das atividades desenvolvidas, desde o pedido do cliente 

ate o registro do recebimento dessa venda e registro na contabilidade. Em seguida 

identificamos os controles, levantamos os riscos mitigados, verificando as 

necessidades de modificay5es. 

0 objetivo desse trabalho e o de conhecer os controles existentes 

relacionados ao processo de vendas de mercadorias e verificar se eles sao 

confiaveis ou nao, para podermos determinar a natureza, oportunidade e extensao 

dos demais procedimentos de auditoria. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A tipologia adotada para elaborayao do presente estudo, de acordo com Gil 

(2009) e urn estudo de caso, baseado em pesquisas bibliograficas e de 

levantamento de dados. 

3.2 NATUREZA DA PESQUISA 

Do ponto de vista dos objetivos a que se propoe, este trabalho contempla 

aspectos da pesquisa descritiva, realizada atraves de observayao e explicativa, a 

partir do momenta em que buscamos identificar os fatores que contribuem para a 

ocorrencia do fenomeno. 

3.3 ABORDAGEM 

A forma de abordagem adotada e a de pesquisa qualitativa, onde o processo 

e 0 foco principal. 

3.4 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS 

Realizados atraves de entrevistas junto aos responsaveis das areas que 

possuam atividades relacionadas com o processo de venda de mercadorias. 



39 

3.5 CONSOLIDAQAO E ANALISE DOS DADOS 

As informac;oes obtidas junto as areas foram descritas atraves de urn 

fluxograma narrativo, onde identificamos o tipo de controle e os riscos mitigados pelo 

mesmo. 

3.6 DELIMITAQAO ESPACIAL E TEMPORAL 

0 estudo foi realizado em uma industria de produtos de limpeza nos 

departamentos que possuam alguma atividade relacionada ao processo de venda de 

mercadorias. 

3.7 APRESENTAQAO DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos encontram-se detalhados no item 4 deste trabalho. 
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4. ESTUDO DE CASO 

Para a realizac;ao do presente estudo de caso, levantamos as retinas e 

fun¢es das atividades relacionadas com as vendas de mercadorias em uma 

industria de produtos de limpeza atraves de indagac;oes as pessoas chaves de cada 

area. 

Ap6s o levantamento dos dados, elaboramos urn fluxograma narrative 

identificando os controles efetuados para a realizac;ao das atividades e avaliamos se 

o controle esta adequado e buscamos sugerir melhorias para tornar o controle mais 

confiavel. 

4.1 APRESENTACAO DA EMPRESA 

Apesar de instalada ha pouco tempo na regiao Sui do pais, a industria de 

limpeza ABC Ltda., ja esta presente nos lares brasileiros desde 1960, com a missao 

de construir um solido relacionamento com os consumidores e demais agentes 

econ6micos do mercado, oferecendo produtos de higiene e limpeza de qualidade a 

prec;os acessiveis. 

Com o objetivo de encontrar novos mercados principalmente no Parana, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sui, seus s6cios decidiram instalar em Araucaria, 

regiao metropolitans de Curitiba no Parana, uma nova unidade industrial da ABC 

Ltda., que busca conseguir o mesmo sucesso atingido pela unidade da regiao 

Nordeste. 

Para atingir seus objetivos a ABC Ltda. valoriza as relac;oes duradouras, o 

que tern lhe garantido uma ostensiva presenya em grande parte dos pontes de 

venda no Brasil. Suas relac;oes responsaveis com a comunidade e os agentes 

economicos onde esta inserida tern lhe proporcionado muitos frutos. 

Outro ponto de destaque da ABC Ltda. e o compromisso com a proteyao do 

meio ambiente atraves da utilizac;ao de insumos reciclaveis e reciclados, tanto que 

em 2004 foi fundada a ABC reciclagem que visa a coleta e recuperayao de materiais 

plasticos, alem do controle integrado de pragas e vetores, desenvolvendo a 

consciencia ambiental. 

Especializada na . fabricac;ao de produtos saneantes domissanitarios, a 

empresa coloca a disposiyao dos consumidores uma linha completa de cuidados 

com o lar e com as roupas. 
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De todos os produtos fabricados pela empresa, os que mais se destacam sao 

os blocos sanitarios e as pedras sanitarias, disponlveis nas fragrancias lavanda e 

pinho. 

A ABC Ltda e uma empresa s61ida e segura que estuda, planeja e da passos 

seguros ao futuro. 

A visao da ABC e a de crescer, contribuindo para urn mundo melhor, com 

novos valores e visao futurista. Preocupada com o meio-ambiente. 

No limiar do seculo XXI, a ABC Ltda. esta se preparando para uma audaciosa 

transforma98o. Acreditando que, nos pr6ximos 10 anos, o processo de globaliza98o 

ira se acentuar. A barreira entre os setores da economia estara cada vez mais tenue 

e a concorrencia entre eles, cada vez mais intensa. 

Com as crescentes demandas sociais e ambientais, s6 sobreviverao no 

mercado as empresas conscientes de seu papel no mundo globalizado e que 

possulrem este diferencial. 

A missao da empresa no mercado e a satisfa98o total do cliente com produtos 

de qualidade com pre9os justos e competitivos. Expandir sua participa98o no 

mercado, consolidando antecipadamente as tendencias tecnol6gicas mundiais 

aliada as preocupa9oes com a preserva9ao do meio ambiente em harmonia com a 

sociedade, sempre mantendo a frente da dinamica empresarial a ideia de que a 

valoriza98o do indivlduo e da comunidade onde estao inseridos e sempre o maior 

patrimonio da empresa. 

Colocar acima de todas as metas a responsabilidade social e ambiental, o 

lucro com responsabilidade e nao a qualquer pre9o. 

Dentre as principais cren9as e valores da empresa ABC Ltda. esta a 

preocupa9ao em atender o conceito de melhoria continua e a consistencia em sua 

realiza98o, sendo prestativo e empreendedor, agindo com integridade para 

consolidar a confian98 do mercado e todos os seus agentes economicos. A 

satisfa98o do cliente e a razao de ser do empreendimento. 

4.1.1 Responsabilidade Social 

Alguns soci61ogos entendem como sendo responsabilidade social a forma de 

retribuir a alguem, por algo alcan98do ou permitido, modificando habitos e costumes 

ou perfil do sujeito ou local que recebe o impacto do empreendimento. 
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A empresa ABC Ltda. oferece oportunidade de trabalho aos portadores de 

necessidades especiais e trabalhadores com nfvel educacional basico e os estimula 

a desenvolver-se e inserir-se socialmente, a empresa acredita que todos os 

cidadaos podem contribuir com o maximo de seu potencial. 

A empresa se orgulha de estar entre os maiores empregadores de mao-de

obra na cidade que acolheu seu empreendimento. 

As transformayees s6cio-econ6micas dos ultimos 20 anos tern afetado 

profundamente o comportamento de empresas ate entao acostumadas a pura e 

exclusiva maximiza98o do lucro. Se por urn lado o setor privado tern cada vez mais 

Iugar de destaque na cria98o de riqueza; por outro lado, e bern sabido que com 

grande poder, vern grande responsabilidade. Em fun98o da capacidade criativa ja 

existente, e dos recursos financeiros e humanos ja disponiveis, empresas tern uma 

intrinseca responsabilidade social. 

A ideia de responsabilidade social incorporada aos neg6cios e, portanto, 

relativamente recente. Com o surgimento de novas demandas e maior pressao por 

transparencia nos neg6cios, empresas se veem forgadas a adotar uma postura mais 

responsavel em suas a9oes. 

lnfelizmente, muitos ainda confundem o conceito com filantropia, mas as 

razoes por tras desse paradigma nao interessam somente ao bern estar social, mas 

tambem envolvem melhor performance nos neg6cios e, conseqOentemente, maior 

lucratividade. A busca da responsabilidade social corporativa tern, grosso modo, as 

seguintes caracteristicas: 

E plural. Empresas nao devem satisfa96es apenas aos seus acionistas. Muito 

pelo contrario. 0 mercado deve agora prestar contas aos funcionarios, a mfdia, ao 

governo, ao setor nao-governamental e ambiental e, por fim, as comunidades com 

que opera. Empresas s6 tern a ganhar na inclusao de novos parceiros sociais em 

seus processes decis6rios. Urn dialogo mais participative nao apenas represents 

uma mudan9a de comportamento da empresa, mas tambem signifies maior 

legitimidade social. 

E distributiva. A responsabilidade social nos neg6cios e urn conceito que se 

aplica a toda a cadeia produtiva. Nao somente o produto final deve ser avaliado por 

fatores ambientais ou sociais, mas o conceito e de interesse comum e, portanto, 

deve ser difundido ao Iongo de todo e qualquer processo produtivo. Assim como 

consumidores, empresas tambem sao responsaveis por seus fornecedores e devem 
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fazer valer seus c6digos de etica aos produtos e servi«;os usados ao Iongo de seus 

processos produtivos. 

E sustentavel. Responsabilidade social anda de maos dadas com o conceito 

de desenvolvimento sustentavel. Uma atitude responsavel em rela«;ao ao ambiente e 

a sociedade, nao s6 garante a nao escassez de recursos, mas tambem amplia o 

conceito a uma escala mais ampla. 0 desenvolvimento sustentavel nao s6 se refere 

ao ambiente, mas por via do fortalecimento de parcerias duraveis, promove a 

imagem da empresa como urn todo e por fim leva ao crescimento orientado. Uma 

postura sustentavel e por natureza preventiva e possibilita a preven«;ao de riscos 

futuros, como impactos ambientais ou processos judiciais. 

E transparente. A globaliza«;ao traz consigo demandas por transparencia. 

Nao mais nos bastam mais os livros contabeis. Empresas sao gradualmente 

obrigadas a divulgar sua performance social e ambiental, os impactos de suas 

atividades e as medidas tomadas para preven«;ao ou compensa«;ao de acidentes. 

Nesse sentido, empresas serao obrigadas a publicar relat6rios anuais, onde sua 

performance e aferida nas mais diferentes modalidades possfveis. Muitas empresas 

ja o fazem em carater voluntario, mas muitos preveem que relat6rios s6cio

ambientais serao compuls6rios num futuro proximo. 

A responsabilidade social no Brasil tern dado passos largos no sentido da 

profissionaliza9ao do setor e da busca por estrategias de inclusao social atraves do 

setor privado. 



44 

4.1.2 Estrutura da Empresa 

Quadro 3: Organograma Funcional 

Gerencia Tecnica 

Recursos Humanos e o setor da empresa responsavel pela administrac;ao do 

quadro de funcionarios que e composto por 35 (trinta e cinco) colaboradores, 

divididos em cada setor como especificado no quadro que segue abaixo: 

Quadro 4: Quadro de Funcionarios 

Set or Numero de Colaboradores 

Diretoria 2 (dois) 
Gerente Administrative 1 (urn) 
Colaboradores Administrative 4 (quatro) 
Gerente Comercial 1 (urn) 
Colaboradores Comercial 4 (quatro) 
Gerencia Area Tecnica 1 (urn) 
Colaboradores Compras 1 {urn) 
Colaboradores Qualidade 2 (dois) 
Colaboradores Produyao 19 ( dezenove) 



45 

4.2 PRINCIPAlS PARCEIROS 
Para o desenvolvimento de suas atividades, a ABC Ltda., conta com 

importantes parcerias junto aos seus fornecedores e clientes, que seguem 

destacados abaixo juntamente com os principais concorrentes. 

4.2. 1 Principais clientes 

Os principais clientes sao as grandes redes de supermercados que revendem 

o produto ao consumidor final. A clientela esta espalhada por todo o Estado do 

Parana em especial a regiao metropolitans de Curitiba. A empress ABC Ltda. nao 

efetua vendas diretas ao consumidor final. 

A empress trabalha para expandir seu mercado para os Estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sui. 

Os principais clientes sao: 

- Carrefour 

-Condor 

- Dia Brasil 

4.2.2 Principais Fornecedores 

A ABC Ltda. possui algumas opc;oes de fornecedores para cada materia

prima utilizada, quando e necessaria fazer algum pedido todos sao consultados e 

aquele que oferecer as melhores condic;oes de entrega, prec;o e pagamento e 

selecionado. 

Relacionados a seguir os principais fornecedores: 

- Arinos Qufmica Ltda. 

- Gap Qufmica 

- lndukern do Brasil Qulmica Ltda. 

-Jargon Grafica e Editors 

- Nitrogenios Produtos Qufmicos Ltda. 

-Polo Sui Especialidades Qulmicas Ltda. 

- Plast Brasil Embalagens Ltda. 

- Scentec Essencias e Fragrancias Ltda. 

- Mbpackingsul Editorac;ao Grafica Ltda. 

- Cyclop do Brasil Embalagens S/A 

- Fix Tape Comercio de Embalagens Ltda. 
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- Fitasa Embalagens Plasticas Ltda. 

- H.W. Caixas de Papelao Ltda. 

4.3.3 Principais Concorrentes 

A empresa ABA Ltda. atua em urn segmento de mercado bastante 

competitivo, com produtos de primeira necessidade que atendem a todas as classes 

sociais, sendo o mercado consumidor disputado com fmpeto pelos agentes 

econ6micos. 

Como principais concorrentes podemos mencionar: 

- Quiminac Industria e Comercio Ltda. 

- R. C. Industria e Comercio Ltda. 

- Reckitt & Colman Ltda. 

- Sulquimica Ltda. 

- Multi lnseticida Mercadorama 

- Agenas Resinas e Colas Ltda. 

-Bayer S/A. 

- Biolimpe Industria e Comercio Ltda. 

- Bombril S/A. 

4.3 LEVANTAMENTO DE DADOS NAEMPRESA 

0 levantamento da rotina e fun9oes internas da empresa e dos controles 

internos existe a fim de medir a extensao da Auditoria a ser realizada. Constitui de 

uma significativa pesquisa de informayoes, para o andamento do trabalho, com foco 

a definir objetivos e metas da auditoria com base nas informay()es coletadas. Como 

parte do programa de trabalho a ser executado na busca de se fazer uma analise da 

realidade funcional de operayao de controles internos da empresa em tempo 

presente. 

Esperamos pela existencia de algum tipo de controle na entidade, tendo em 

vista que toda e qualquer organiza9ao independente de seu porte ou volume de 

opera9oes, possui algum tipo ou forma de controle para evitar ou corrigir falhas. 

Os controles serao analisados atraves do levantamento de dados, para se 

obter conhecimento de sua funcionalidade dentro do seu plano de ayao de 

departamento, embora que evidentemente os riscos de falha serao menores onde 

existem controles eficientes. 
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Os passos que a auditoria independente podera vir a executar para realizar as 

avaliayoes nos controles sao os seguintes: 

1. Levantar o sistema de controles por meio do fluxograma narrativo; 

2. Verificar se o sistema levantado esta sendo seguido na pratica, atraves de testes 

de observancia; e 

3. Avaliar a possibilidade de o sistema revelar imediatos erros ou irregularidades. 

4.4 ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Optamos por realizar abordagem de controle apenas para as atividades 

relacionadas com as vendas de mercadorias, por sera principal area da entidade e 

onde estao registrados seus numeros mais relevantes. 

Nos itens abaixo faremos uma descriyao das atividades desenvolvidas pelos 

departamentos envolvidos no fluxograma de vendas de mercadorias, desde a 

captayao do cliente ate o recebimento das duplicatas, onde iremos identificar os 

controles e se necessaria efetuar sugestoes para melhoria destes controles. 

4.4.1 Capta9ao de Clientes 

a) Levantamento das Atividades 

Conforme verificamos com o Gerente de Vendas o procedimento de analise 

de credito consiste basicamente em consultas na internet, como situayao cadastral 

junto a receita federal e consultas ao SERASA, essa consulta e totalmente informal 

(CONTROLE 1). 

A inclusao e altera9ao no cadastro de clientes sao de responsabilidade do 

setor comerciat. As informayoes cadastradas referem-se a endereyo, CNPJ, telefone 

de contato, ou seja, informayoes necessarias para contato com o cliente e para 

emissao de notas fiscais de venda. 

Os preyos variam de acordo com o cliente, a freqOencia e tamanho dos 

pedidos realizados, logo cada tipo de cliente possui uma tabela, sendo de 

responsabilidade de o Gerente Comercial efetuar o cadastro das tabelas de preyo 

para cada cliente. 

b) ldentificayao dos Controles e Sugestoes 

Controle 1: Sao realizadas consultas cadastrais junto a Receita Federal e Serasa. 
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Risco que ajuda a mitigar. Aceite de urn cliente que possua restric;oes ou 

impedimentos cadastrais. 

Tipo de controle: Controle Preventivo. 

Sugestao: Sugerimos que essas consultas sejam formalizadas, atraves de urn 

memoranda contendo as consultas efetuadas e os resultados obtidos, devendo ser 

arquivado juntamente com os documentos que suportam a decisao de aprovayao do 

cliente ou nao, e recomendamos que essa analise deve ser revisada periodicamente 

para acompanhar a situayao do cliente junto ao mercado. 

4.4.2 Recebimento do pedido de compra e Cadastro no Sistema 

a) Levantamento das Atividades 

Negociadas as condic;Oes de venda, e iniciado o fornecimento por parte da 

ABC Ltda. lnicialmente, o cliente entra em contato com o Departamento de Vendas e 

encaminha o pedido de compra. Nao ha urn formato definido, variando de cliente 

para cliente, podendo servia e-mail ou atraves do envio de urn fax. (CONTROLE 2) 

Em seguida e preenchido o formuh~rio de solicitayao de nota fiscal, onde 

constam o c6digo do cliente, data de safda, peso, tipo de frete (CIF ou FOB) e a 

descriyao e quantidade dos produtos solicitados. Em seguida o formulario de 

solicitac;ao de nota fiscal impresso e devidamente assinado pelo departamento de 

vendas e e encaminhado ao departamento de expedic;ao, sendo que esse 

documento fica arquivado na pasta do cliente juntamente com o pedido 

(CONTROLE 3). 

A partir do recebimento do formulario de solicitayao de nota fiscal, o 

departamento de expediyao registra o pedido de venda no sistema. No momento do 

registro do pedido de venda e que e determinada a tabela de prec;o que sera 

utilizada para determinado cliente, sendo que nao e possfvel alterayao do preyo 

manualmente no pedido de venda. (CONTROLE 4) 

Liberado o pedido de venda, sao impressas duas vias do Romaneio de 

Despacho, que sao entregues a area de expediyao, para que as mercadorias sejam 

separadas pelo setor de expediyao e ficam no aguardo da transportadora. 0 

romaneio e assinado pelo responsavel pela separayao da mercadoria, por urn 

conferente independente e pelo motorists da transportadora responsavel pela coleta, 

evidenciado assim a coleta e safda da mercadoria. (CONTROLE 5) 
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b) ldentificayao dos Controles e Sugestoes 

Controle 2: Para efetuar uma compra o cliente deve encaminhar o pedido ao 

departamento de vendas. 

Risco que ajuda a mitigar. Faturamentos inexistentes ou negayao do cliente quanto 

ao pedido. 

Tipo de Controle: Controle Preventivo. 

Controle 3: Assinatura e arquivamento da solicitayao de nota fiscal juntamente com 

o pedido do cliente. 

Risco que ajuda a mitigar: Pedido de venda ser registrado com informa¢es 

inadequadas e posteriormente emissao da NF com dados erroneos. 

Tipo de Controle: Controle Preventive 

Controle 4: Vinculayao do pedido de venda com a tabela de preyos. 

Risco que ajuda a mitigar: Alterayao do preyo no momento do cadastro do pedido de 

venda em desconformidade com o preyo negociado junto ao cliente. 

Tipo de Controle: Controle Preventivo. 

Controle 5: Assinatura do Romaneio de Despacho. 

Risco que ajuda a mitigar. Envio de quantidade e produtos em desconformidade com 

o pedido de venda e evidencia da coleta e saida da mercadoria. 

Tipo de Contro/e: Controle Preventivo. 

Sugestoes: Sugerimos que a empresa elabore urn modelo padrao para os clientes 

encaminharem seus pedidos de compra a ABC Ltda., que devem sempre estar 

assinados por urn responsavel pela area de compras, assim possfveis mas 

interpretayoes de urn pedido fora do padrao podem ser sanadas. 

4.4.3 Faturamento 

a) levantamento das Atividades 

0 faturamento, geralmente, ocorre com urn dia de antecedencia, 

considerando que existem clientes que retiram a mercadoria na empresa e tambem 

para facilitar as questoes logisticas para os fretes que sao de responsabilidade da 

ABC Ltda. 
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0 responsavel pela emissao da nota fiscal e o departamento Fiscal, que 

recebe, informalmente, do departamento de Expediyao a informayao da liberayao do 

pedido para faturamento. Nao e possfvel a emissao de nota fiscal sem que esteja 

vinculada ao pedido de venda. (CONTROLE 6) 

Selecionado 0 pedido de Venda que sera faturado, automaticamente 0 

sistema busca os dados que constam no pedido de venda e emite a nota fiscal, 

sendo que o responsavel pelo faturamento efetua apenas uma conferencia informal 

para garantir que os dados gerados estao em acordo com o pedido. 

Emitida a nota fiscal o status do pedido se altera para "Pedido Faturado" nao 

sendo possivel realizar alterac;oes no pedido de venda, que tambem e bloqueado 

para faturamento. (CONTROLE 7) 

No momento da emissao da nota fiscal, os m6dulos financeiros, contabil, 

estoques e fiscal do sistema sao alimentados. 

b) ldentificac;ao dos Controles e Sugestoes 

Controle 6: Vinculayao do faturamento com o pedido de venda. 

Risco que ajuda a mitigar: Faturamentos inexistentes ou com dados inadequados. 

Tipo de Controle: Controle Preventivo. 

Controle 7: Bloqueio do pedido de venda ap6s faturamento. 

Risco que ajuda a mitigar: 0 mesmo pedido de venda ser faturado mais de uma vez. 

Tipo de Controle: Controle Preventivo. 

Sugestoes: Sugerimos a entidade que para maior eficiencia dos controles 

identificados acima, o modulo que contem os pedidos de venda, devem ser 

bloqueados para alterac;oes do departamento responsavel pelo faturamento. 

4.4.4 Financeiro 

a) Levantamento das Atividades 

Verificamos que os titulos sao registrados diariamente no site do Banco ltau 

pelo Gerente Financeiro, sendo que o banco e responsavel pela emissao dos 

boletos e por encaminhar aos clientes. 

Os vencimentos conforme informac;oes recebidas estao vinculados ao 

cadastro dos clientes, sendo que nao ha registro manual dos vencimentos no 
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momento do faturamento, sendo calculados automaticamente pelo sistema. Caso 

alguma alterac;ao de vencimento seja necessaria, o sistema grava o vencimento 

original e apresenta vencimento atual, ou seja, a alterac;ao do vencimento do trtulo. 

(CONTROLE 8) 

Diariamente o Gerente Financeiro retira do site do banco ltau (unico banco o 

qual a ABC ltda. possui conta corrente) o extrato bancario, e para recebimentos via 

boleto, a lista dos tftulos recebidos. A baixa de tftulos do contas a receber e efetuada 

manualmente pela assistente contabil. 

No momento da baixa do tftulo, ocorre a interface com o modulo contabil e 

financeiro. 

b) ldentificayao dos Controles e Sugestoes 

Controle 8: Alterayao no vencimento dos tftulos a receber. 

Risco que ajuda a mitigar: Manter um historico do atraso do cliente, mesmo em 

casos de negociac;Oes de novos prazos. 

Tipo de Controle: Controle Detectivo 

Sugestoes: Sugerimos a entidade que para melhor eficiencia deste controle, o 

modulo que permite alterayao dos vencimentos dos tftulos a receber deve ser 

disponibilizado apenas aos colaboradores do departamento financeiro, para evitar 

alterac;oes indevidas. 

4.4.5 Conciliayao 

a) Levantamento das Atividades 

Diariamente e efetuado o confronto do extrato bancario com o contabil para 

detectar possfveis divergencias, porem essa analise nao e formalizada. 

Mensalmente e elaborada a conciliac;ao bancaria pelo Gerente Financeiro, a qual e 

enviada a empresa contabil terceirizada para revisao o efetivo encerramento da 

contabilidade. A conciliac;ao, apos retorno, permanece arquivada na ABC ltda. 

(CONTROLE 9) 

b) ldentificac;ao dos Controles e Sugestoes 

Controle 9: Conciliac;ao do contas a receber. 

Risco que ajuda a mitigar: Detecyao de erros no procedimento de baixa do contas a 

receber. 
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Tipo de Controle: Controle Detectivo. 

Sugestoes: Sugerimos a entidade que toda e qualquer conciliac;ao seja devidamente 

formalizada e assinada pelo responsavel, e que a mesma passe por uma segunda 

revisao de uma pessoa independente, essa segunda revisao tambem deve ser 

devidamente formalizada. 

4.5 RESULTADOS DAAVALIACAO DOS CONTROLES INTERNOS 

Conforme os dados apresentados na auditoria, e o conhecimento de todas as 

partes do sistema de controles apresentado pela organizac;ao, constataram a 

necessidade alguns aprimoramentos no que diz respeito principalmente a 

formalizac;ao controles efetuados de forma manual e tambem a taravas sistemicas. 

A aplicac;So dos procedimentos a seguir e baseada no livro de William Attie, 

1992, p.233, onde o autor afirma que o auditor pode vir a defrontar-se com os 

seguintes aspectos: 

- 0 sistema de controle interno e adequado: 

Se a avaliac;So geral do auditor acerca do sistema de controle interno 

constatar ser adequado, tal fato sugere que o sistema contem todos os aspectos 

fundamentais, procedimentos e praticas compatfveis, de forma a possibilitar alcanc;ar 

os objetivos em toda amplitude que merecem. 

-0 sistema de controle interno e adequado, pode, no entanto ser aprimorado: 

Para este caso deve-se seguir igual criterio ao comentado anteriormente, 

ressaltando-se os fatos em que o sistema pode ser aprimorado. 

Dessa forma, e recomendavel que os sistemas de controle interno sejam 

aperfeic;oados de acordo com as necessidades. 

- 0 sistema de controle interno e adequado com fraquezas: 

Durante o estudo do controle interno, o auditor pode vir a determinar a 

existencia de quaisquer fraquezas que podem vir a afetar o sistema como urn todo 

para aquela operac;ao ou atividade em exame. 

- 0 sistema de controle interno e inadequado: 
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Urn sistema de controle inadequado resulta na possibilidade de diversas 

aberturas que permitem a ocorrencia de anomalias, fraudes e atos de dolo contra a 

empresa. 

Os questionamentos tern foco em pontos importantes do sistema de controle 

interno, relacionado com o prop6sito da auditoria e seus objetivos, tambem dar a 

base necessaria, para fundamentar sua opiniao no relat6rio de auditoria, no parecer 

de auditoria e dar as recomenda9oes necessarias. 

Ap6s conhecer os controles internos e necessaria avaliarmos atraves de urn 

procedimento especffico, de forma crftica e independente, e sugerir adapta9oes. 

4.5.1 Relat6rio de Auditoria 

Segundo o portal de auditoria, o relat6rio tern a fun98o de fornecer com mais 

clareza os servi9os executados pelo auditor. 

0 relat6rio do auditor e a pe9a mais importante da Auditoria realizada, ele 

represents a fase principal do trabalho do auditor que e a comunica9ao dos 

resultados. E atraves do relat6rio que o auditor vai mostrar o que foi examinado, e e 

nesse momento que a administra98o e os envolvidos na execu9ao das tarefas serao 

informados sobre o que pode ser melhorado. 

4.5.2 Relat6rio Final 

Conduzimos nossa avalia98o de acordo com as Normas de Auditoria aplicaveis a 

servi9os de revisao, as quais requerem que planejemos e executemos a revisao 

para obter uma seguran9a moderada sobre os controles internos da organiza98o 

contabil. Uma revisao consiste, basicamente, em examinar todos os controles que 

envolvem o sistema de controles internos da entidade, procedimento analitico 

aplicado nos relat6rios e na constata98o. Com base em avalia9oes de sua 

funcionalidade e com os objetivos para os quais foram implantados, das evidencias 

e dos registros que suportam os resultados esperados e as informa¢es contabeis 

por eles produzidos, e a da verifica9ao das praticas e estimativas contabeis mais 

representativas adotadas pela empresa. 
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Os procedimentos de revisao adotados e os problemas detectados resumem

se do seguinte modo: 

1. Capta~io de Clientes 

- Descriyao dos Controles: 

1. Consultas cadastrais junto a Receita Federal e Serasa. 

- Procedimentos aplicados: 

Atraves de indagac;ao a responsavel pela analise cadastral verificamos os 

procedimentos efetuados para aprovayao de novos clientes. 

- Comentarios do auditor: 

Segundo informac;oes que nos foram passadas, a analise cadastral e realizada de 

forma informal, nao existindo evidencias que suportem essa analise. 

Sugerimos a implantac;ao de um formulario padrao para analise cadastral, e que os 

documentos analisados sejam devidamente assinados pelo responsavel pela analise 

e seja devidamente arquivado. 

2. Recebimento do pedido de compra e Cadastro do sistema 

- Descriyao dos controles: 

2. Para efetuar uma compra o cliente deve encaminhar o pedido ao departamento de 

vend as. 

3. Assinatura e arquivamento da solicitayao de nota fiscal juntamente como pedido 

do cliente. 

4. Vinculac;ao do pedido de venda com a tabela de preyos. 

5. Assinatura do Romaneio de Despacho. 

- Procedimentos aplicados: 

Atraves de indagayao aos responsaveis pelo departamento de vendas e do 

departamento de expediyao, verificamos os procedimentos efetuados desde o 

recebimento do pedido de compra emitido pelo cliente, liberayao do pedido de venda 

e emissao do romaneio. 

- Comentarios do auditor: 

Consideramos que OS procedimentos efetuados sao adequados, sendo devidamente 

formalizados e evidenciados pelos respectivos responsaveis, apenas sugerimos que 

a empresa ABC Ltda. adote um formulario de pedido de compras padrao para os 

seus clientes. 



3. Faturamento 

- Descri98o dos Controles: 

6. Vincula98o do faturamento com o pedido de venda. 

7. Bloqueio do pedido de venda ap6s faturamento. 

- Procedimentos aplicados: 
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lndaga98o aos responsaveis pelo faturamento e acompanhamento da emissao de 

uma nota fiscal. 

- Comentarios do auditor: 

Consideramos os controles adequados, porem, verificamos que o responsavel pelo 

faturamento possui acesso para incluir e modificar pedidos de venda, sugerimos que 

para maior eficiencia do controle, o modulo de pedidos de vendas seja liberado 

apenas para consulta para o departamento de faturamento. 

4. Financeiro 

- Descri98o dos controles: 

8. Altera98o no vencimento dos tftulos a receber. 

- Procedimentos aplicados: 

lndaga98o ao responsavel pela area. 

- Comentarios do auditor: 

Sugerimos a entidade que para melhor eficiencia deste controle, o modulo que 

permite altera98o dos vencimentos dos trtulos a receber deve ser disponibilizado 

apenas aos colaboradores do departamento financeiro, para evitar alterayoes 

indevidas. 

5. Concilia~ao 

- Descri98o dos controles: 

9. Conciliayao das contas a receber. 

- Procedimentos efetuados: 

lndaga98o ao responsavel pela concilia98o e verifica98o do procedimento efetuado. 

- Comentarios do auditor: 

Sugerimos a entidade que toda e qualquer conciliagao seja devidamente formalizada 

e assinada pelo responsavel, e que a mesma passe por uma segunda revisao de 

uma pessoa independente, essa segunda revisao tambem deve ser devidamente 

formalizada. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

Os controles internos representam em sua extensao dentro das organiza96es, 

uma importante ferramenta de controle, das ayees dentro dos setores, para o 

desenvolvimento operacional, nos assessoramentos. 

0 exame dos controles internos tern por principal objetivo englobar, atraves 

de verificayoes, dos relat6rios usados como instrumento de controle contabil para 

evitar que erros nos processos de escriturayao possam afetar os registros contabeis 

e posteriormente a emissao de relat6rios. Para que tal controle seja eficiente e 

necessario que sejam praticaveis, que os colaboradores passem por treinamentos 

sobre o uso e das fun96es para tingir objetivos. 

Este exame foi desenvolvido atraves de entrevistas com os administradores a 

respeito da funcionalidade e objetivos da organiza9ao, o trabalho proporcionou a 

verificayao interna dentro da organizayao, obedecendo aos procedimentos de 

auditoria, principal base para 0 desenvolvimento, de carater independente, para 

avaliayao dos controles implantados. 

A pesquisa foi desenvolvida em perspectiva independente, diagn6stica e 

analftica de todos os controles que vinham sendo usados na rotina interna da 

organizayao, valorizando aplicayao de analise da funcionalidade para os quais foram 

desenvolvidos. 

Neste trabalho abordamos apenas a etapa de levantamento do fluxograma 

narrativo, onde identificamos os controles relacionados ao processo de venda de 

mercadorias da entidade. Testamos apenas o desenho do controle, porem, nao 

podemos concluir pela efetividade destes, visto que nao realizamos testes de 

implementayao. 

Nesta pesquisa houve a possibilidade da empresa conhecer a situayao dos 

controles internos utilizados, da necessidade de modifica98o dos mesmos e das 

sugestoes oferecidas. 
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