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RESUMO 

Este estudo visa analisar, bern como propor melhorias nos controles internes de 

uma Industria de Circuito Impressa, com a finalidade de averiguar a adequac;ao dos 

controles internes dentro do ambito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Ministerio da Ciencia e Tecnologia - P&D, que tern como incentive a redugao da 

alfquota do IPI (lmposto dobre produtos industrializados) quando da comercializac;ao 

dos produtos elencados em base legal especifica. 0 objetivo sera propor melhorias 

nos controles de investimentos para melhor atender a demanda de procedimentos 

internes e exigencias atribuidas a empresa tendo como foco principal a manutenc;ao 

dos beneficios fiscais e tributaries oferecidos pelo incentive ora aplicados. Com um 

controle interne eficaz a empresa pode criar alem de procedimentos de analise 

gerencial com apontamentos dos investimentos atribuidos a qualquer tempo, uma 

maior agilidade quando da obrigatoriedade anual de prestagoes de contas junto ao 

6rgao responsavel. 

Palavras Chaves: controle interne; beneficia tributario; enquadramento. 
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1 INTRODUCAO 

Dentro de um cenario cada vez mais competitive para as empresas dos 

mais diferenciados segmentos, a redugao de custos e um dos fatores importantes 

para se manter no mercado e elevar seus niveis de participagao no setor, 

principalmente quando envolve areas de tecnologia, onde temos inovagoes e alto 

grau de competitividade. 

Sendo os tributes um dos custos mais consideraveis nas empresas, cabe 

a entidade encontrar mecanismos que corroborem para um orgamento mais flexfvel 

e adequado, com a possfvel utilizagao de incentives fiscais atrelados as atividades, e 

ou a produtos especificos. 

No setor de tecnologia, dos incentives fiscais, destacamos a Lei n° 8_248 

de 23 de outubro de 1991 a chamada da Lei da Informatica, que dispoe sabre a 

capacitagao, automagao e competitividade do setor e regulamenta a isengao e ou 

redugao do Impasto Sabre Produtos lndustrializados - IPI para empresas de 

desenvolvimento ou produgao de bens e servigos de automagao e informatica. 

A Lei da informatica tern o objetivo de incentivar o investimento em 

atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informagao. 0 modo 

como o investimento deve ser feito varia em fungao do faturamento da empresa. 

Para empresas, cujo faturamento bruto anual e inferior a R$ 15 milhoes, o 

investimento pode ser feito dentro da propria empresa. 

As empresas credenciadas podem obter redU<;ao de 80% do IPI dos 

produtos incentivados pela Pesquisa e Desenvolvimento - P&D ate 2014. 0 que 

representa um importante alicerce para a competitividade organizacional, na medida 

em que reduz o recolhimento do IPI de 15% para 3% ou 5% para 1 %. 

Essas redugoes configuram-se como importantes ferramentas para o 

aumento da competitividade haja vista que o mercado tecnol6gico tern carater de 

extrema agressividade no que tange a concorrencia. 
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Para garantir esse diferencial competitive ha exigencias quanta a 

existencia de controles internes que evidenciem a aplicagao dos incentives e 

prestagao de contas junto ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia seguindo os 

criterios da legislagao especifica e primordial para o enquadramento da entidade no 

programa, bern como evidenciar para a administragao da entidade todos os recursos 

aplicados Pesquisa e. Desenvolvimento- P&D. 

0 objeto de estudo da presente pesquisa trata-se do cumprimento e 

adequagao dos controles internes para atendimento dos requisites de 

enquadramento no projeto P&D- Pesquisa e Desenvolvimento de uma Industria de 

Circuito Impressa de media porte com atuagao ha mais de 20 (vinte) anos, cujo 

corpo diretor e constituido por tres s6cios sem vinculo familiar entre os mesmos. 0 

neg6cio desta entidade e a fabricagao de Circuitos Impresses 

Para elaboragao desse projeto iremos analisar a adequac;ao dos sistemas 

de controle interne relacionados a area de pesquisa e desenvolvimento corn 

incentive pela Lei da Informatica. 0 projeto que tern por terminologia a sigla P&D do 

Ministerio da Ciencia e Tecnologia proporciona redugao gradativa de IPI (Impasto 

sabre Produtos lndustrializados) para os produtos classificados na lista de 

incentivados. 

1. 1 Caracteriza~i!io da empresa 

A PCI Parana foi fundada em 1986 na cidade de Pinhais, Parana corn 

capital nacional e tern no seu corpo diretor tres s6cios-gerentes. 

lnstalada em sede propria, possui uma area total de 4.500 m2
, sendo 

3.500 m2 de area construida possibilitando plenas condic;oes em atender a dernanda 

atual por seus produtos, bern como a ampliagao de mercado. 

0 crescimento ano ap6s ano da PCI Parana e a maier comprovac;ao de 

sua aceitagao no mercado, o que e fruto de produtos de qualidade e gestae voltada 

as inovagoes do mercado, tendo como principais concorrentes produtos importados, 
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porem com qualidade relativamente inferior, o que faz com que sua expansao seja 

constante. 

Dentro da area de qualidade a empresa tem uma politica com alguns 

pontes principais a serem seguidos, sendo: 

a) Foco no Cliente: entender e atender as necessidades dos clientes, 

de acordo com seus requisites de maneira agil e flexivel. 

b) Participagao e Cooperagao: treinar e capacitar os funcionarios, 

promover atividades em equipe para atingir os objetivos e metas. 

c) Melhoria Continua: identificar a sequencia e interar processes e 

melhora-los continuamente atraves de objetivos tangiveis e 

constante atualizagao tecnol6gica. 

d) Qualificagao: Para atender pedidos de qualquer quantidade de 

circuitos face simples dupla face e multicamadas com ate dez 

camadas. 
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0 Quadro 1 (um) apresenta o Resumo dos principais focos da empresa: 

Resumo dos principais focos da empresa 

I 

0 parque fabril da PCI Parana conta com alta tecnologia e atende a I clientes em diversas aplica96es e segmentos: telecomunica((oes, 
ATUA<;AO instrumenta96es, aeroespacial, automotiva e industrial, em 

conformidade com criterios e normas internacionais ou aquelas 
exigidas pelos clientes. 

Fabricante de placas de circuitos impresses para uso profissional em 
1997 obteve a homologa((ao de seus produtos pela Underwriters 

QUAL! DADE 
Laboratories Inc. (UL), File E 187903, organizac,;ao fundada em .1.B5J.4. 
nos Estados Unidos da America (EUA) que faz a certifica((ao de 
produtos e sua seguran9a, e em 2004 obteve a certifica((ao ISO 9001-
2000. 

Trabalhar de forma sustentavel: Para isso, visando a redu9ao do 
impacto ambiental a empresa possui programas internes voltados a 
este objetivo. Uma das atitudes da empresa foi construir uma Esta9ao 

MEIO AMBIENTE de Tratamento de Efluentes (ETE) com capacidade de tratar todos os , 
residuos liquidos gerados durante o processo produtivo Alem disso, 
possui um rigoroso controle sabre os materiais reciclaveis, gerados no 
processo de industrializa((ao. 

Quadro l: Resumo dos principais focos da empresa 
Fonte: Elaborado pela equipe com informa96es internas da empresa. 

1.2 Problema 

Essa pesquisa pretende apresentar projeto com proposta de adequa<;ao, 

no sistema de controle interno da empresa no ambito do Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Ministerio da Ciencia e Tecnologia - P&D, objetivando 

disponibilizar ferramentas praticas de controle que possibilitem atender de forma 

adequada as exigencias legais do Ministerio, com as presta<;oes de contas dos 

recursos aplicados aos projetos diretamente ligados ao programa de incentivos 

fiscais, denominado P&D. A problematica do projeto sera: Como adequar o sistema 

de controle interno da empresa no ambito do P&D? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

ANALISAR a adequagao dos controles internos para o enquadramento 

da organizagao no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministerio da 

Ci€mcia e Tecnologia- P&D. 

1.3.2 Objetivos especificos 

./ IDENTIFICAR as regras e exigencias do Programa- P&D; 

./ IDENTIFICAR os controles internos existentes na empresa voltados 

para o enquadramento no Programa - P&D; 

./ ANALISAR o sistema de controle interno voltados para o 

enquadramento no Programa- P&D; 

./ COMPARAR os controles internos existentes na empresa com as 

regras e exigencias do Programa - P&D ; 

./ APRESENTAR projeto com proposta de adequagao no sistema de 

controle interno da empresa no ambito do Programa- P&D. 



11 

1.4 Justificativa 

A organizac;ao objeto da presente pesquisa participa de um importante 

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D do Ministerio da Ciencia e 

Tecnologia que tern como requisito de permanencia ao programa a prestac;ao de 

contas anuais referente a aplicac;ao dos recursos oriundos dos beneficios fiscais 

quando da comercializac;ao dos produtos incentivados. Tais informac;oes para a 

prestac;ao de contas podem ser obtidas atraves da execuc;ao de controles internos 

contabeis e operacionais eficientes e eficazes que atualmente sao apresentados de 

forma parcial, com informac;oes segregadas na entidade ora analisada. 

Para ATTIE (1984) a eficacia e eficiencia organizacional podem ser 

atingidas a partir do exercfcio de urn adequado controle interno. 0 que ressalta a 

importancia do controle interno considerando-se a complexidade da organiza<;ao e 

tamanho de sua estrutura, controle das operac;oes, emissao de relat6rios e analise 

concisa por parte da direc;ao, prevenc;ao e descoberta de erros e fraudes e 

adequa<;ao dos dados e fidedignidade nas informa<;oes geradas. 

Esse trabalho justifica-se por ser urn exame do controle interno em 

Industria de Circuito Impressa de modo a ser comprova<;ao da aderencia sobre os 

estudos da academia para controle interno aplicados no universo corporativo. 
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1.5 Organiza~ao do trabalho escrito 

Ap6s este capitulo de introdugao, o segundo capitulo, revisa a llteratura 

especifica, compondo a base de conhecimento necessaria, os assuntos foram 

controle interno e fraudes. 

0 terceiro capitulo abordara o modelo e metodologia da pesquisa, sua 

realizagao, classificagao e o metoda cientifico utilizado, as tecnicas de coleta e 

analise dos dados, OS instrumentos da pesquisa, a unidade de analise, a delimitagao 

da pesquisa e o tipo de amostragem utilizado. 

0 quarto capitulo tratara da analise dos dados coletados, objetiva a 

exploragao dos mesmos em maior intensidade com vistas a atingir os objetivos 

propostos na presente pesquisa. 

No quinto capitulo serao apresentadas as conclus6es e contribuig6es da 

presente pesquisa e sugestoes para trabalhos futuros. 
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2 REVISAO DA LITERATURA 

2.1 Controle 

0 controle interne visa possibilitar a entidade uma seguranc;a nos dados 

alocados a cada operac;ao, bem como garantir a fidedignidade das informac;oes a 

que se propoe. Bem como assegurar o administrador quando de sua tomada de 

decisoes, alem de facilitar os processes de consulta a informac;oes aos seus 

usuaries. 

A finalidade do controle e assegurar que o resultado das estrategias, 

politicas e diretrizes se ajustem tanto quanta possivel aos objetivos pre- definidos. A 

palavra controle pode ter muitas conotac;oes e seu significado depende da func;:ao au 

area que e aplicada. 

Segundo CHIAVENATO (2000), o controle pode ser entendido como: 

a) Func;ao administrativa que compoe ou faz parte do processo 

administrative, como o planejamento, organizac;ao e a direc;ao, e que 

a antecede; 

b) Meios de regulac;ao utilizados par um individuo ou empresa a fim de 

balizar o seu desempenho e orientar nas suas decisoes; 

c) Func;ao restritiva de um sistema para manter os participantes dentro 

dos padroes desejados e evitar qualquer desvio. 

0 controle esta presente na maior parte das ac;oes dentro de uma 

organizac;ao. Os administradores dedicam parte de seu tempo avaliando, 

observando e revendo, o desempenho das pessoas, de metodos e processes, 

maquinas e equipamentos, produtos e servic;os, materias-primas, em todos os niveis 

organizacionais da empresa. 
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Segundo FAYOL (1960), o controle tern por objetivo "assinalar as faltas e 

os erros a tim de que se possa repara-los e evitar sua repetic;ao". Este mesmo autor 

relata que o controle e aplicavel a tudo: coisas, pessoas, atos. 

Para se desenvolver, propor, ou mesmo analisar urn controle dentro de 

uma organizac;ao deve se compreender as suas principais caracteristicas, com o 

objetivo de verificar a importancia do contexte social e organizacional, em seu 

processo como urn todo, incluindo, seu projeto, implantac;ao e utilizac;ao. 

Segundo GOMES e SALAS (1999), o marco te6rico que se apresenta 

destaca particularmente tres aspectos: em primeiro Iugar, o carater estrategico que 

deve orientar o desenho de sistema de controle; em segundo Iugar, a importancia do 

contexte humano, organizacional e social em que opera a organizac;ao, em terceiro 

Iugar, o sistema de controle como instrumento fundamental dentro do processo de 

controle. 

Para CHIAVENATO (2000), os controles podem ser definidos de acordo 

com sua atuac;ao nos tres nfveis organizacionais, ou seja, cada urn dentro da sua 

esfera de aplicac;ao. 
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0 quadro 02 (dois) demonstra as tres amplas categorias: Controles no 

nivel institucional, intermediario e operacional. 

Controle nos tres niveis da empresa 

Nivel da Tipo de 
Conteudo 

empresa controle 

Generico e 
lnstitucional Estrategico 

sintetico 

Menos generico 

I ntermediario Tatico e mais 

detalhado 

Detalhado e 
Operacional Operacional 

analftico 

Quadro 2: Controle nos tres niveis operacionais 
Fonte: CHIAVENATO (2000) 

Tempo Amplitude 

--I 
Direcionado Macro-orientado. Aborda a I 
para Iongo empresa como uma totalidade, 

prazo como um sistema. 

Aborda cada unidade da 
Direcionado 

para medio 
empresa (departamento) ou cada 

conjunto de recursos 
prazo 

isoladamente. 

Direcionado 
Micro-orientado. Aborda cada 

para curto 
tarefa ou operac;ao isoladamente 

prazo ! 

Conforme demonstrado no quadro 2 (dois) o tipo de controle a ser 

utilizado tern relagao direta com o conteudo, tempo e nivel da empresa, quando o 

nivel esta para dois macro-orientagao tende a ser genericos e sinteticos, quando 

micro-orientados acontece o inverso. 

2.1.1 Controle estrategico 

CHIAVENATO (2000) afirma que controle e uma fungao administrativa, 

nesta fase se mede e avalia o desempenho e se toma decisoes no sentido corretivo 
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quando houver a necessidade a administra<;:ao criar mecanismos para controlar a 

organiza<;:ao. Os controles organizacionais servem para: 

a- Uniformizar o desempenho, por meio de inspe<;:oes supervisoes, 

procedimentos escritos ou programas de produ<;:ao. 

b- Padronizar a qualidade dos produtos ou servi<;:os oferecidos pela 

empresa, mediante treinamento de pessoal, inspe<;:oes, controle 

estatistico de qualidade e sistemas de incentives para estimular o 

desempenho. 

c- Salvaguardar os bens organizacionais de abusos, desperdicios ou 

roubos, por meio de procedimentos como registros escritos, praticas 

de auditoria e segrega<;:ao de responsabilidades_ 

d- Segregar a autoridade exercida pelas varias posi<;:oes ou niveis 

organizacionais, mediante defini<;:oes de cargos, diretrizes e 

politicas, regras e regulamentos internes e sistemas de auditoria_ 

e- Acompanhar e medir o desempenho das pessoas por meio de 

sistemas de avalia<;:ao do pessoal, supervisao direta, observac;;ao 

constante e registros incluindo informa<;:ao sabre produc;;ao por 

colaborador ou perdas com refugo por colaboradores. 

f- Formas de se prevenir e garantir o alcance dos objetivos da 

empresa, tendo em vista que os objetivos ajudam a definir o escopo 

apropriado e a dire<;:ao do comportamento dos individuos para o 

alcance dos resultados desejados. 

0 controle estrategico que tern por finalidade o desenho de 

procedimentos e exercicio de a<;:oes que visam a orientagao a manutengao e a 

melhoria continua da posigao de competitividade da organiza<;:ao. Procura responder 

algumas questoes consideradas relevantes na organiza<;:ao. 
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Para GOMES E SALAS (1999, pag. 50). As questoes a serem 

respondidas para um controle estrategico sao as seguintes: 

a) Quais sao as variaveis-chaves do contexte social e competitive 
no qual opera a organizagao? Que indicadores permitem identificar 
estas variaveis? 
b) Como a concorr€mcia esta realizando suas operagoes? Quais 
sao seus pontos fortes e fracas? 
c) Que mudangas sao percebidas no contexte social e competitive 
a curta, media e Iongo prazo? Que oportunidades e ameagas sao 
percebidas neste contexte (setor, mercado, pais, sociedade)? 

Segundo CHIAVENATO (2000), o controle estrategico pode tambem ser 

denominado controle organizacional, sendo o sistema de decisoes de cupula que 

controla a empresa como um todo. Os resultados e o desempenho com informac;oes 

que chegam do ambiente externo a empresa ou de nivel intermediario. Depois de 

estabelecidos os objetivos a func;ao do controle estrategico e efetivar as aferic;oes 

das condic;oes reais, bern como seu confronto com os padroes e o inicio de uma 

realimentac;ao para ser utilizada pela administrac;ao nas ac;oes empresariais como 

um todo, focalizando o rumo correto com o prop6sito de facilitar o alcance dos 

objetivos definidos. 0 controle organizacional busca respostas a questoes relevantes 

no sentido de atribuir reais responsabilidades dentro da organizac;ao, bem como 

identificar quais indicativos que devem ser considerados para atribuic;ao de tais 

responsabilidades, e ainda como deveria ou tern atuado cada centro responsavel 

dentro do contexto organizacional. 

2.1.2 Controle tatico 

Sabre controle tatico CHIAVENATO (2000) pontua que o nfvel 

intermediario de controle em uma empresa pode ser denominado de controle 
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departamental ou controle gerencial. Normalmente a dimensao de tempo do controle 

tatico e o media prazo e se refere aos aspectos menos globais da empresa. Esse 

tipo de controle aborda cada unidade da empresa como urn departamento, ou cada 

grupo de recursos tornado isoladamente. 

CHIAVENATO (2000), afirma que a essencia do controle e a ac;ao que 

adapta as operac;oes aos niveis de padr6es definidos e sua base e a informac;ao que 

os responsaveis pelos niveis institucional, intermediario e operacional da empresa 

recebem e utilizam. 

Para CHIAVENATO (2000), dentro dos varios tipos de controles taticos 

nas empresas, os chamados controles em nlveis intermediaries, podem destacar 

tres mais importantes: 0 controle orc;amentario, o orc;amento-programa e a 

contabilidade de custos. Neste estudo nao daremos enfoque ao orc;amento

programa por ser voltado mais a area publica. 

Controle orc;amentario: De forma generica o on;amento constitui em um 

plano apresentado em termos monetarios, ou seja, a atividade da empresa e 

traduzida em resultados esperados, tendo o dinheiro como denominador comum. 0 

controle orc;amentario par ser necessaria planejamento e controle em muitas 

empresas acaba por ser a principal ferramenta gerencial e tudo passa a ser 

expresso em valores monetarios. A vantagem do processo orc;amentario e explicitar 

os pianos futuros e atribuir-lhes valores financeiros. Como todos os membros da 

empresa se envolvem na elaborac;ao de suas subpartes do orc;amento, 

indiretamente se permite o envolvimento de todos os niveis nos neg6cios da 

empresa. Em geral os orc;amentos elaborados com a participac;ao de todos tern 

maior facilidade de controle do que os impastos por determinac;ao superior, 

CHIAVENATO (2000). 

Segundo CHIAVENATO (2000, p. 373), as principais vantagens do 

controle orc;amentario sao: 

a) Aprimoramento do planejamento, tornando-o mais objetivo e 
realista. 
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b) Auxilio a coordenac;:ao, par meio de troca de informac;:6es, e o 
equilibria entre as diferentes atividades ao detectar possiveis 
desequilibrios existentes. 
c) Controle global ao estabelecer padr6es para todas as 
atividades e divulgac;:ao de relat6rios de resultados reais capazes de 
indicar desvios e possibilitar medidas corretivas. 

CHIAVENATO (2000), afirma que em geral a finalidade do orc;amento e 
comunicar os pianos da organizac;ao a todos os nfveis hierarquicos nela envolvidos. 

Em muitos casas se desenvolvem sistema de orc;amento abrangente que se torna 

interligado aos demais orc;amentos de forma 16gica e quantitativa formando um 

sistema integrado. 

2.1.3 Controle operacional 

CHIAVENATO (2000), afirma que o controle em nfvel operacional esta 

diretamente ligado a execuc;ao das operac;oes. Esse tipo de controle esta 

relacionado ao pessoal que executa as tarefas e nesse caso, nao administrative da 

empresa. Referindo-se aos aspectos mais especfficos como as tarefas e operac;oes. 

A variac;ao do tempo e curta prazo, pais seu objetivo e imediato, sendo seu foco 

avaliar e controlar o desempenho das tarefas a cada momenta. Esse controle pode 

ser simplificado de forma a resumi-lo como o controle efetuado no nfvel mais baixo 

da organizac;ao empresarial. 

Para CHIAVENATO (2000), enquanto o nivel institucional estabelece os 

objetivos eo nfvel intermediario elabora os pianos e os meios de controle em terrnos 

departamentais, o nivel operacional estabelece os controles em termos especificos 

para cada tarefa ou operac;ao, e tal procedimento e tornado isoladamente. 0 controle 

sabre as pessoas, por exemplo, tern a forma de ac;ao disciplinar no sentido de 
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orientar e/ou corrigir. Os principais tipos de controles operacionais sao a produc;ao 

em linha de montagem, os quadros de produtividade, a automac;ao e a qualidade. 

2.2 Controle lnterno 

0 controle interno dentro de uma organizac;ao e de vital importancia par<'l 

evitar o abuso de poder, o erro, a fraude e principalmente, a ineficiencia dos 

processes. De acordo com GOMES E SALAS (1999), 

0 controle de gestae tem experimentado consideravel expansao 
conceitual a partir da decada de 50. Ao Iongo de todo esse periodo, e 
principalmente durante a decada de 70, surgem novas enfoques que 
importaram novas conceitos, muitos emprestados de outras areas 
(economia, psicologia, sociologia, antropologia etc.). E, porem. 
durante os anos 80 que diversos trabalhos passam a chamar a 
atenc;ao para a crise existente na area de contabilidade de gestae, 
devido a diversos fatores que tern dificultado a sua utilizac;ao como 
efetivo instrumento que facilite e potencialize a tomada de decisao. 
par parte dos mais variados usuaries, internos e externos as 
organizac;6es. 

Ainda, para falarmos sabre controle interno entendo ser necessaries 

compreender no que se consiste os controles internes dentro de uma organizac;ao e 

seus conceitos. 

Segundo ALMEIDA (1996), "o controle interno representa em uma 

organizac;ao o conjunto de procedimentos, metodos ou retinas com os objetivos de 

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

condw;:ao ordenada dos neg6cios da empresa". 

Para CHIAVENATO (2000), os controles Internes podem tambem ser 

definidos como o conjunto de ac;oes tomadas pelos administradores para elevar as 
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chances de atingir as metas estabelecidas, independente de sua area ou segmento. 

A alta administra9ao tern por objetivo, planejar, organizar e dirigir o desempenho dos 

procedimentos para possibilitar uma razoavel certeza de sua realiza9ao. 

Diante destes conceitos, e primordial salientar que o controle interno nao 

e necessariamente urn complexo sistema de rotinas e procedimentos que necessite 

ser implementado seguindo tudo o que e indicado nos livros e normas, para que 

funcione de modo satisfat6rio. 0 administrador e quem deve determinar a real 

necessidade de implantar sistemas de controle que apresentem condi96es praticas e 

favoraveis para a empresa, atendendo suas particularidades. 

Em administra9ao, segundo CHIAVENATO (2000), existem tres 

significados para a palavra controle: 

a) Controle como fun9ao restritiva e coercitiva: com finalidade de limitar 

alguns tipos de desvios ou comportamento nao aprovados. Pode 

tambem ser chamado de controle social, pois inibe o individualismo 

e a liberdade das pessoas; sendo que neste sentido apresenta um 

carater desfavoravel e limitativo; 

b) Controle como sistema automatico de regula9ao: o seu objetivo e 

manter urn nivel de fluxo de urn sistema. Com esse procedimento 

tem-se o controle para detectar possiveis desvios ou irregularidades 

e proporcionam automaticamente a regulayao apropriada para voltar 

a normalidade; 

c) Controle como fun9ao administrativa: este faz parte do processo 

administrativo, da mesma forma que o planejamento, organiza9ao e 

a dire9ao fazem parte. 

CHIAVENATO (2000) coloca o controle sob uma 6tica mais ampla e 

realista, pois nao apenas o considera uma mera questao de estabelecimento de 

padr6es, entende que o controle possa ser visualizado como urn sistema que 

forne9a feedback das aqoes da organizaqao. 
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A partir do conceito de controle interno, e possivel se estabelecer uma 

distinc;ao entre controles contabeis e controles administrativos segundo ATTIE 

(1985, p.61 ): 

Controles Contabeis compreendem o plano de organiza9ao e todos 
os metodos e procedimentos relacionados com a salvaguarda do 
patrim6nio da propriedade dos registros contabeis. 
Controles Administrativos - compreendem o plano de organiza9ao, 
bern como os metodos e procedimentos relacionados com a 
eficiencia das opera96es, voltadas para a politica de neg6cios da 
empresa e, indiretamente, com os registros financeiros. 

A importancia dos dais tipos de controles serem ressaltados e porque 

existe uma evidente distinc;ao entre eles. 0 controle contabil preocupa-se com os 

principios que guardam o patrim6nio e registros da empresa, ja os controles 

administrativos sao direcionados aos interesses das operac;oes da empresa. 

ATTIE (1985), afirma que podemos ter como controles contabeis: os 

sistemas de conferencia, aprovac;ao e autorizac;ao, segregac;ao de fungoes (pessoas 

que tem acesso aos registros contabeis nao podem custodiar ativos da empresa); 

controles flsicos sabre ativos; auditoria interna. E, os sistemas de controles 

administrativos: as analises estatisticas de lucratividade par linha de produtos; o 

controle de qualidade; treinamento de pessoal; estudos de tempos e movimentos; 

analise das variac;oes entre os valores orc;ados e incorridos; e o controle dos 

compromissos assumidos, mas ainda nao realizados economicamente. 

2.3 Principios do controle inferno 

De maneira a prevenir erros e irregularidades devem ser adotados 

principios de controle interno que podem ser relacionados conforme o quadro 3 

(tres): 



r----------------------------------~-~~- --··- -·~-.-~-- -·~·~ 

Princfpios do Controle Interne 

a) Matriz de responsabilidades: delimitando e definindo as responsabilidades dos 
colaboradores; 

b) Quem controla uma opera<;:ao nao pode ser o responsavel pelo seu registro contabil; 

c) A correta execu<;:ao das opera<;:6es e da contabilidade deve ter o maior posslvel de 
com prova<;:6es; 

d) Uma transa<;:ao comercial nao deve ser de responsabilidade, individual, de um unico 
col aborad or; 

e) Pessoal selecionado e treinado resulta em melhor rendimento, menores custos e 
colaboradores atentos e ativos; 

f) A rota<;:ao dos colaboradores em cargos importantes deve ser obrigat6ria e 
recomendavel aos demais colaboradores; 

q) As instrucoes de trabalho devem ser por escrito 
Quadro 3: Principios do Controle Interne 
Fonte: ATTIE (1984) 

2.3.1 Objetivos do controle interno 

0 controle interne tern como objetivos proteger os ativos, alimentar os 

dados contabeis com informac;oes confiaveis, bern como colaborar com a 

administrac;ao na condw;ao dos neg6cios da empresa de forma ordena~ 

Para ATTIE (1984) os controles internes administrativos sao compostos 

pelo plano de organizac;ao, metodos e procedimentos relacionados com a eficiencia 

das operac;oes que sejam diretamente direcionados pela politica de neg6cio e que 

tenham relac;ao indireta com os registros financeiros. Os controles internos 

administrativos podem ser relacionados com normas salutares e pessoal qualificado: 

Normas salutares: atendimento as boas praticas no exercicto dos deveres 

e fungoes da organizac;ao. 

Pessoal qualificado: tange a existencia de pessoal habilitado e treinado 

capacitado a desenvolver suas func;oes, sendo supervisionado e orientado par 

responsaveis. 
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Segundo ATTIE (1984) controle interno eo conjunto de procedimentos e 

organiza~ao adotados como pianos permanentes das empresas. 

ALMEIDA (2003) complementa que o controle interno tern por objetivos a 

protec;ao dos ativos, a produc;ao de dados contabeis confiaveis e auxilio a 

administrac;ao na conduc;ao ordenada dos neg6cios da empresa. 

Os controles internos podem ser divididos em controles internos contabeis 

e administrativos. Os controles internos contabeis classificam-se em Segrega~ao de 

fungoes: que engloba a independencia nas fun~oes de execuc;ao operacional, 

custodia dos bens patrimoniais e contabiliza<;ao e Sistema de autorizac;ao: que 

engloba os metodos de aprovagoes, de acordo com as responsabilidades e riscos 

envolvidos e por tim Sistema de registro: engloba a classifica~ao dos dados da 

estrutura formal de contas, a existencia de urn plano de contas e a utiliza~ao de 

plano de contas comentado. (ATTIE, 1984). 

A TilE (1984) explana que os controles internos administrativos sao 

compostos pelo plano de organizagao, metodos e procedimentos relacionados com 

a eficiencia das opera~oes que sejam diretamente direcionados pela polftica de 

neg6cio e que tenham relagao indireta com os registros financeiros_ Os controles 

internos administrativos podem ser relacionados com normas salutares -

atendimento as boas praticas no exercicio dos deveres e fun~oes da organiza~ao e 

pessoal qualificado - que tange a existencia de pessoal habilitado e treinado 

capacitado a desenvolver suas fun~oes, sendo supervisionado e orientado por 

responsaveis. 

CREPALDI (2009) nao contradiz Attie, embora apresente tres 

classificagoes distintas para controle interno: 

Operacional - refere-se as a~oes que propiciam o alcance dos objetivos 

da entidade; 

Contabil - refere-se a veracidade e a fidedignidade dos registros e das 

demonstragoes contabeis; e 
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Normative- refere-se a observancia da regulamentac;ao pertinente. 

ALMEIDA (2003) esclarece que o foco principal da auditoria externa sao 

as demonstrac;oes contabeis e por consequencia os controles internos contabeis, 

entretanto se os controles administrativos tiverem influencia nos relat6rios contabeis 

devem ser considerados nos escopos de auditoria. 

Os objetivos do controle interno podem ser analisados com a segregac;ao 

em quatro t6picos basicos consenso entre Attie, Crepaldi e Almeida: 

1) Estimulo a eficiencia operacional; 

2) Precisao e a confiabilidade dos informes e relat6rios contabeis, 

financeiros e operacionais; 

3) Aderencia as politicas existentes; e 

4) Salvaguarda dos interesses da empresa. 

2.3.2 Estimulo a eficiencia operacional 

Este objetivo tem a func;ao de promover a eficiencia operacional, 

propiciando todos os meios necessaries a conduc;ao de tarefas, de forma a obter 

entendimento, aplicac;ao e ac;ao precisa e uniforme. 

Segundo ATTIE (2000) reforc;a que os principais meios que promovem a 

obtenc;ao de pessoal qualificado sao: 

a) Selec;ao: possibilita a obtenc;ao de pessoal qualificado para exercer 

com eficiencia as func;oes especificas; 

b) Treinamento: possibilita a capacitac;ao do pessoal para a atividade 

proposta; 
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c) Plano de carreira: estabelece a politica da empresa ao pessoal 

quanto as possibilidades de remunerac;ao e promoc;ao, incentivando 

o entusiasmo e a satisfac;ao do pessoal; 

d) Relat6rios de desempenho: compreendem a identificac;ao individual 

de cada funcionario. Apontam suas virtudes e deficiencias, 

sugerindo alternativas necessarias ao aperfeic;oamento pessoal e 

profissional; 

e) Relat6rio de horas trabalhadas: possibilita a administrac;ao mais 

eficiente do tempo despendido pelo pessoal e indica mudanc;as 

necessarias ou correc;ao das metas de trabalho; 

f) Tempos e metodos: possibilitam o acompanhamento mais eficiente 

de execuc;ao das atividades e regulam possiveis ineficiencias do 

pessoal. 

g) Gusto padrao: permite acompanhar permanentemente o custo de 

produc;ao dos bens e servic;os produzidos, identificando beneficios e 

ineficiencias do processo de produc;ao; 

h) Manuais lnternos: sugerem clara exposic;ao dos procedimentos 

internos, possibilitando praticas uniformes, normatizac;ao e eficiencia 

dos atos que previnem a ocorrencia de erros e desperdicios. 

i) lnstruc;oes Formais: apontam formalmente as instruc;oes a serem 

seguidas pelo pessoal, evitando interpretac;oes dubias, mal 

entendidas e a possibilidade de cobranc;as. De nada adianta a 

administrac;ao munir-se de sistemas e relat6rios sofisticados, se o 

seu material humano nao estiver corretamente selecionado e 

treinado para trabalhar de acordo com as politicas determinadas. 



2.3.3 Precisao e Confiabilidade dos lnformes e Relat6rios Contabeis, 
Financeiros e Operacionais 

?.7 

Precisao e confiabilidade dos informes e relat6rios contabeis, financeiros 

e operacionais sao o que trata este objetivo, isso compreende a geragao de 

informag6es precisas e tempestivas, fundamentais no gerencial e administrativo, 

para compreensao dos fatos e eventos realizados na organizagao. 

ATTIE (2000) enfatiza muito bern esta confiabilidade e precisao quando 

explica que: 

Uma empresa necessita constituir, para si, sistemas que lhe 
garantam conhecer os atos e eventos ocorridos em cada um dos 
seus segmentos. Os efeitos ocorridos atraves da realiza<;:ao de cada 
ato devem ser escriturados e levados, em tempo habil, ao 
conhecimento dos administradores. 

ATTIE (2000) exp6e alguns meios que possibilitam a realizagao desse 

objetivo, tais como: 

a) Documentac;ao confiavel: documentac;ao habil para o registro das 

transag6es; 

b) Conciliagao: propicia a apuragao de diferengas existentes entre 

diversas fontes de informagao, possibilitando a manutenc;:ao 

equilibrada entre estas e a eliminagao precisa e em tempo habil de 

possiveis irregularidades; 

(c) Analise: corresponde verificagao da composigao analitica dos itens 

em exame; 

(d) Plano de contas: classifica a empresa perante uma estrutura formal 

de contas. A existencia de urn manual de contabilidade que proceda 

ao uso destas contas possibilita a classificagao e a correta utilizagao 

das contas; 

(e) Tempo habil: caracteriza-se pelo registro das transagoes dentro da 

competencia e no menor espago de tempo possivel; 



(f) Equipamento mecanico: a utilizagao de equipamento mecanico com 

o intuito de facilitar e agilizar o registro das transagoes. 

Os relat6rios contabeis e financeiros quando confeccionados de forma 

confiavel tern como munir a organizagao de informagoes que garantem uma 

transparencia e urn espelho da situagao econ6mico financeira da instituigao. 

2.3.4 Aderencia as Politicas Existentes 

Para este objetivo a finalidade e assegurar que as politicas e 

procedimentos definidos pela administra9ao sejam adequadamente seguidos e 

respeitados pelo pessoal. 

ATTIE (2000) define alguns meios: 

a) Supervisao: quando realizada de forma continua possibilita melhor 

rendimento pessoal, reparando-se de forma tempestivas possiveis 

desvios e duvidas decorrentes da execugao das atividades; 

b) Sistema de revisao e aprova9ao: aponta se as politicas e 

procedimentos estao sendo seguidas, atraves especificos como a 

revisao e aprovagao; 

c) Auditoria interna: possibilita a identifica9ao de transa96es realizadas 

pela empresa que estejam de acordo com as politicas determinadas 

pela administragao. 

A alta administra9ao deve focar sempre para que as politicas e 

procedimentos definidos sejam rigorosamente seguidos e respeitados por todo o 

conjunto da administragao. 
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2.3.5 Salvaguarda dos lnteresses 

A salvaguarda dos interesses remete-se a protegao do patrim6nio contra 

quaisquer perdas e riscos devidos a erros ou irregularidades. (ATTIE, 2000). 

Segundo ATTIE (1984) o plano de organizagao, bern como todos os 

metodos e procedimentos que mantem relagao com a salvaguarda do patrim6nio e 

propriedade de registros contabeis compoe os controles interne contabeis e podem 

ser classificados em Segregagao de fungoes. Sistema de autorizagao e Sistema de 

registro. 

Segregagao de fungao: engloba a independencia nas fungoes de 

execugao operacional, custodia dos bens patrimoniais e contabilizagao. 

Sistema de autorizagao: engloba os metodos de aprovagoes, de acordo 

com as responsabilidades e riscos envolvidos. 

Sistema de registro: engloba a classificagao dos dados da estrutura 

formal de contas, a existencia de urn plano de contas e a utilizagao de plano de 

contas comentado. 

2.3.6 Conjugacao dos Objetivos do Controle lnterno 

Ap6s o apontamento dos objetivos do controle interne, podemos afirmar 

que estes visam a configuragao de seguranga adequada as atividades praticadas ao 

Iongo de toda atividade da organizagao. Tendo em vista a conjugagao dos objetivos 
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do controle interne, cabe salientar com o registro de ATTIE (2000 p.122) que 

contribui no seguinte sentido: 

A natureza do sistema de controle interne, a luz da empresa, deve 
basear sua fundamentac;ao nos conhecimentos de administrac;ao de 
empresas, teoria de organizac;ao, sistemas, administrac;ao de 
pessoal, contabilidade, e assim per diante. A implantac;ao das 
pr6prios procedimentos de centrale precisa levar em canta o custa de 
implementac;ao e o beneffcio que pede trazer. Embara o calcula do 
beneffcio apresente dificuldade pratica de aplicac;ao, devida aa fata 
de que nem sempre e possfvel estimar os beneffcios que o centrale 
propiciara no futuro, e precise leva-la em considerac;aa 
principalmente nos cases em que a implantac;ao de novos controles 
pede ter efeita relevante sobre os custos da empresa. 

ATIIE (2000) afirma que o controle interne deve representar para a 

organizac;ao urn beneficia, sendo que sua implantac;ao merece analise para verificar 

se o custo nao sera, por ventura, superior ao efeito retorno de sua implantac;ao. 

2.3.7 A relacao do controle interno e a contabilidade 

Para ATTIE (1985) urn sistema de contabilidade que nao esteja apoiado 

em urn controle interne eficiente e, ate certo ponte, inutil, uma vez que nao e 
possivel confiar nas informac;oes contidas nos seus relat6rios. 

ATTIE (1985) defende que informac;oes contabeis mal elaboradas podem 

levar a conclusoes erradas e prejudiciais a empresa. Diversas empresas nao tern 

conhecimento do sistema de controles internes e erroneamente imaginam que 

tendo colaboradores de confianga, estarao livres de qualquer irregularidade. 0 fato e 
que o excesso de confianc;a nos subordinados pode dar enfase a diversas formas de 

fraudes. Dessa forma, quando nao existem procedimentos de controle interne, os 

erros involuntarios e os desperdfcios ocorrem com mais frequencia passado 
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despercebidos pelo empresario, que estara nesse caso sendo prejudicado por 

informac;oes irreais e que nao refletem a realidade da empresa. 

FRANCO, (1982), afirma que o principal meio de controle que dispoe uma 

administrac;ao e a contabilidade. Sendo, portanto, controle interno todos os registros, 

e documentos que deram origem a tais registro e livros, bern como, demais 

instrumentos de organizac;ao administrativa que formam urn sistema de 

monitoramento, analise e verificac;ao, utilizado pelos administradores para aplicar o 

controle sobre todos os fatos ocorridos na empresa e sobre todos os atos praticados 

por aqueles que exercem fungoes relacionadas com a organizac;ao, o patrim6nio eo 

funcionamento da empresa. 

Para RONCHI (1969 p.74), 

A contabilidade, como instrumento de centrale empresarial, nao pode 
ser eficiente se nao oferecer a administrac;ao a possibilidade de 
advertir tempestivamente qualquer vanac;ao importante. A 
Contabilidade deve tambem oferecer uma avaliac;ao dos 
afastamentos dos valores padrao e uma determinac;ao das possfveis 
causas de variac;ao. 

A Colec;ao Seminaries CRC-SP/LBRACON (2000) pontua que a 

contabilidade passa a ser uma ferramenta de gerenciamento atuante e poderosa, 

proporcionando a seus usuarios relat6rios e analises de natureza econ6mica, 

financeira, ffsica e de produtividade, de tal maneira que as metas definidas no 

planejamento possam ser constantemente reavaliadas e por tim atingidas. Com essa 

finalidade, e de extrema importancia a gerac;ao de dados exatos para a sustentac;ao 

do sistema de informagoes, assim como sua credibilidade. 

A mesma Colegao Seminaries CRC-SPIIBRACON (2000), diz que o 

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

a) as operagoes sejam executadas de acordo com as autorizac;oes 

gerais ou especfficas da administragao; 

b) as operag6es sejam registradas prontamente valor correto, nas 

contas adequadas e no periodo contabil certo; 



c) o acesso aos ativos deve ser realizado apenas por pessoa 

autorizada, para reduzir a probabilidade de fraudes; 

d) a comparagao dos registros hist6ricos de controle dos ativos com os 

ativos existentes atualmente ocorra com intervalos minimos que 

permitam a tomada de medidas corretivas em caso de apuragao de 

diferengas; 

e) a apuragao de erros e desperdfcios seja possivel, promovendo ao 

mesmo tempo a uniformidade e a corregao ao se registrarem as 

operag6es; 

f) a efici€mcia e a motivagao do pessoal envolvido sejam estimuladas 

constantemente; 

g) urn controle funcional e precise sabre os aspectos relevantes e 

estrategicos do neg6cio possam ser obtidos. 

2.4 Controle de Custos 

0 controle dos custos nas organizag6es e registrado pela contabilidade 

de custos, MARTINS (1978). 

Para MARTINS (1978) a universalidade do custo em face das aziendas e 
incontestavel, apesar de durante muito tempo se pensado que contabilidade de 

custos se referia apenas ao custeamento dos produtos, e que serviria somente as 

empresas industriais, atualmente vemos que isso mudou, e esse ramo da 

contabilidade e constitufdo de tecnicas que podem ser aplicadas a muitas outras 

atividades. 

Para o CRC/SP/IBRACON (2000, p. 80) custos pode ser definido como: 
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Contabilidade de custos e processo ordenado de usar os princfpios 
da contabilidade geral para registrar os custos de operagao de urn 
neg6cio, de tal maneira que, com os dados da produgao e das 
vendas, se torne possivel a administragao utilizar as contas para 
estabelecer os custos de produgao e de distribui<;ao, tanto por 
unidade, quanta pelo total, para urn, ou para todos os produtos 
fabricados, ou servic;os prestados e os custos das outras diversas 
fungoes do neg6cio, com a finalidade de obter operagao eficiente, 
econ6mica e lucrativa. 

lsso faz com que a contabilidade de custos possa ser aplicada aos mais 

diversos ramos de atividades, por englobar tecnicas da contabilidade geral e outras 

tecnicas extra contabeis para o registro, organizagao, analise e interpreta9ao dos 

dados relacionados a produgao ou a prestagao de servigos. 

A contabilidade de custos e uma das especialidades do ramo contabil. 

Tern por finalidade analisar os custos e suas alocagoes, sendo estes com 

possibilidade de classificagao como fixos e variaveis, sendo que os primeiros 

independem do volume produzido e os segundo varia de acordo com a produ9ao do 

perlodo, estes relacionados diretamente aos niveis de atividade da empresa 

MARTINS (1978). 

A partir dos custos fixos e variaveis e possivel se calcular o ponto de 

equilibria da empresa. Utilizando se de urn grafico de ponto de equilibria a empresa 

pode ter uma tecnica de planejamento e de controle facil e simples, pois mostra. por 

exemplo, como os diferentes niveis de vendas da empresa interferem no seu 

resultado, MARTINS (1978). 
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2.4.1 Custos- uma breve definic;ao 

Os termos "custos", "gastos" e "despesas" sao frequentemente usados, 

nao obstante reconhecermos a dificuldade de distinguirmos uns dos outros. 

Para MARTINS, (1978) "Custo e urn gasto relative a bern ou servigo 

utilizado na produ9ao de outros bens e servi9os", e acrescenta que "o custo e 

tambem urn gasto, s6 que reconhecido como tal, isto e, como custo, no momenta da 

utiliza9ao dos fatores de produ9ao (bens e servi9os) para a fabricagao de um 

produto ou execu9ao de urn servigo" 

"0 custo e consumo" (VIANA, 1971 p.273). 

Ja HOLANDA (1975, p. 225) afirma que: "de urn posto de vista 

economico, podemos considerar como custo todo e qualquer sacrificio feito para 

produzir determinado bern, desde que seja possivel atribuir urn valor monetario a 

esse sacrificio". 

Quanta aos "gastos" MARTINS (1978, p. 26 e 27) os define como: 

"sacrificio financeiro que a entidade area para a obten9ao de urn produto ou servigo 

qualquer, sacrificio esse representado pela entrega ou promessa de entrega de 

ativos (normalmente dinheiro)". 

Ainda dentro das defini96es MARTINS (1978, p. 26 e 27) trata as 

"despesas" como: "Bens ou servi9os consumidos diretamente e indiretamente para a 

obten9ao de receitas. 



2.4.2 Controle de custos de produ~ao 

A apura9ao de custos nao se limita apenas a publica9ao das 

demonstra96es financeiras e contabeis e pagamentos de impastos, ela e 
instrumento para que a organiza9ao conhe9a seus custos, tendo subsidios para o 

controle devidos dos mesmos. MARTINS (1978). 

Muitos entendem que controlar significa, ap6s conhecer a realidade. 

compara-la com as objetivos e metas tra9ados, analisar as possiveis diferen9as, 

identificar as causas e, se passive!, tamar decisoes com objetivo de se nao eliminar 

ao menos reduzir tais diferen9as. 

2.4.3 Custo para controle 

Uma das principais finalidade e utilidades de urn sistema de custo 

funcional e servir como ferramenta de controle sabre as atividades produtivas, em 

todas as suas etapas e seus departamentos. 0 analista de custo que sabe como 

opera-los obtera excelentes informa96es para seu trabalho, quando for munida de 

urn bam e eficiente sistema de apura9ao, analise e controle de custos HERNANDEZ, 

MARTINS E GUEDES (2006). 

Segundo HERNANDEZ, MARTINS E GUEDES (2006), para ser 

considerado como parte integrante do conjunto de normas e procedimentos de 

controles internos, o sistema de custos de estar estruturado para que possa fornecer 

no minima respostas as seguintes questoes. 
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a) Conhece-se a origem e o destine de cada um dos gastos dos 
departamentos produtivos e nao produtivos da empresa? 

b) Tais gastos sao realmente necessaries para atender as 
necessaria para atender as necessidades de produ9ao? 

c) Estao dentro dos parametres previamente estabelecidos e/ou 
aceitaveis? 

d) Quando ocorrem desvios entre os gastos reais em relavao as 
metas previamente definidas, o sistema permite a rapida constatac;ao 
desses desvios? 

e) E possfvel, tambem, a rapida identificac;ao dos motives para OS 

desvios? 

f) As analises de Custos efetuadas fornecem subsidies para a 
imediata correc;ao desses desvios? 

Caso a organiza<_;;ao consiga atender as necessidades elencadas acima 

se pode afirmar que conta com urn born sistema de custos, e consequentemente 

tera base salida para aloca-los aos controles internos, seguindo para isso princfpios 

contabeis e a ado<_;;ao do custo padrao, MARTINS (1978) 



37 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa e de can~ter descritivo, descreve as caracteristicas e 

fenomenos da empresa, bern como explica esses fenomenos a luz das relac;oes de 

causa e efeito das variaveis envolvidas. 

A pesquisa tern essa caracteristica, pois seu objetivo responde o seguinte 

questionamento: Como adequar os controles internos para atendimento dos 

requisites de enquadramento no projeto P&D - Pesquisa e Desenvolvimento no 

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministerio da Ciencia e Tecnologia? 

Para responder a essa questao se faz necessaria uma analise descritiva 

das caracteristicas e variaveis do objeto de estudo. 

A presente pesquisa se caracteriza como um estudo de caso por analisar 

o ambiente e as relac;oes organizacionais de uma determinada ernpresa, 

denominada PCI Parana Industria de Circuito Impressa Ltda. Sera utilizada tecnica 

de documentac;ao direta intensiva, que consiste no levantamento de dados. Torna-se 

importante destacar que sera utilizada tambem abordagem te6rica sabre o terna que 

ajudara na analise dos dados coletados 

Para a realizac;ao da pesquisa serao seguidas as seguintes etapas: 

./ Levantamento dos requisitos legais para enquadramento da 

empresa no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministerio 

da Ciencia e Tecnologia, atraves de indaga<;:ao junto aos 

colaboradores, principalmente do setor de qualidade e assessoria 

juridica da PCI a cerca das regras, requisites e tramites legais 

exigfveis, consultas da Lei da Informatica (Lei n° 8 248 de 23 de 

outubro de 1991), suas alterac;oes, regulamentac;ao, consultadas 

atraves do site do Planalto, bern como outras consultas online em 



bases legais correlatas para enquadramento no PPB - Processo 

Produtivo Basico, diretamente ligado ao P&D no site do Ministerio da 

Ciencia e Tecnologia e em outros sites de outros 6rgaos pertinentes 

tantos quanta forem necessaries. Consulta e leitura de todas as 

bases legais e indicagoes proferidas pelos colaboradores e 

assessoria jurfdica da PCI, com o objetivo de elaborar quadro 

demonstrative com os principais requisites para enquadramento da 

empresa objeto desse estudo no Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Ministerio da Ciencia e Tecnologia; 

./ ldentifica~ao dos principais processos organizacionais 

envolvidos no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Ministerio da Ciencia e Tecnologia atraves de analises do sistema de 

controle interno voltados para o enquadramento no Programa P&D 

atraves de coleta de formularies, documentos e registros atribuidos 

ao P&D, visitas a PCI a tim de identificar como sao construfdos e 

preenchidos os formularies, documentos e registros, de onde e como 

as informagoes sao construfdas, formatadas e extrafdas, indagando 

os colaboradores, entrevistando o s6cio responsavel e a assessoria 

jurfdica, acompanhando as rotinas diarias, perguntando a cada 

etapa e fase do processo os que os colaboradores fazem, como 

fazem, porque fazem, para que fazem e se o que esta sendo 

realizado esta descrito em algum manual. 

./ Analise critica do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Ministerio da Ciencia e Tecnologia realizado pela PCI atraves de 

avaliagao da consistencia, eficiencia e eficacia dos controles internos 

da organizagao, se os procedimentos realizados sao representados 

na integra, se ha controle das informagoes, se o sistema de controle 

e consistente, se gera informagoes fidedignas, se ha excesso de 

controles, se os controles sao desnecessarios, se as informav6es 
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sao obtidas de manerra empirica ou met6dica. Alem disso, nesta 

etapa procurar-se-a saber as quais sao os pontos fortes e pontos 

fracas do controle interno praticado pela PCI, bern como quais sao 

as posslveis falhas do sistema de controle, quais sao as atividades 

que deveriam ser padronizadas, com o objetivo de expor o controle 

interno da PCI para o P&D ao um exame minucioso quanta a sua 

eficacia e eficiencia . 

./ Elabora~ao de comparativo entre os controles internos 

existentes na empresa e as regras e exigEmcias do Programa de 

Pesquisa e Desenvolvimento do Ministerio da Ciencia e 

Tecnologia atraves de parecer acerca da aderencia ao projeto com 

elaboragao de quadro comparative entre os controles internes 

existentes na empresa com as regras e exigencias do P&D, a fim de 

correlacionar as exigencias do P&D frente aos controles e processos 

internos na PCI demonstrando o que deveria ser feito e o que esta 

sendo feito efetivamente pela PCI para manter-se enquadrada no 

P&D; 

./ Descri~ao de sugestao de ac;oes suficientes e necessarias para 

enquadramento da empresa no P&D atraves da elabora<;ao de 

projeto com proposta de implementagao e ou adequagao no sistema 

de controle interne da empresa no ambito do Prograrna de Pesquisa 

e Desenvolvimento do Ministerio da Ciencia e Tecnologia. A 

elaboragao da proposta sera realizada de forma descrita no formato 

de manual que possibilite a concentragao das informagoes para 

apuragao a qualquer tempo do andamento da prestagao de contas 

do P&D no Ministerio da Ciencia e Tecnologia que contemple as 

atividades que serao realizadas a partir da elaboragao da presente 

pesquisa. 
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4 ANALISE DOS DADOS COLETADOS 

As analises dos dados coletados obedecem a sequencia de etapas: 

./ ldentificagao das regras e exigencias do Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Ministerio da Ciencia e Tecnologia 

./ ldentificagao dos Controles internes existentes na empresa voltados 

para o enquadramento no Programa P&D 

./ Analise Critica do sistema de controle interne voltados para o 

enquadramento no Programa P&D 

./ Comparagao dos controles internes existentes na empresa com as 

regras e exigencias do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Ministerio da Ciencia e Tecnologia 

./ Apresentagao do projeto com proposta de implementagao e ou 

adequagao no sistema de controle interne da empresa no ambito do 

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministerio da Ciencia 

e Tecnologia 

Tendo como finalidade a analise da adequagao dos controles internes da 

PCI para o enquadramento da organizagao no Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Ministerio da Ciencia e Tecnologia. 



4.1 IDENTIFICAR das regras e exigencias do Programa P&D 

As regras e exigencias do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Ministerio da Ciencia e Tecnologia baseiam-se essencialmente na Lei n° 8.248 , de 

23 de outubro de 1991 (Lei da informatica) , regulamentada pelo decreta n° 5.906 de 

26 de setembro de 2006 que estabelece os requisites necessarios para ingresso e 

manutenc;ao da industria nos criterios de beneficios ora apresentados quanta a 
reduc;ao do IPI (Impasto sabre Produtos lndustrializados) e habilitada pela Portaria 

lnterministerial n° 795 de 19 de novembro de 2003, tern a sua sintese apresentada 

no quadro 4 (quatro). 

Emissao de Portaria lnterministerial 

Processo Produtivo Basico ~ PPB 

lmplanta<;ao de Sistema de Qualidade 

Programa dePartlcipagao dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados da Empresa, nos 
termos da legisla<;ao vigente aplicavel 

Presta<;ao de contas anual 

Quadro 4 : Sintese das regras e exigencias do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento 
do Ministerio da Ciencia e Tecnologia 
Fonte: Extrafdo dos Decreta 5.906 de 26 de setembro de 2006 e Portaria Intermini steri al 795 de 19 de 

novembro de 2003 do Ministerio da Ciencia e Tecnologia. 

Segundo art. 36 Decreta 5.906/2006, a empresa que nao atender as 

exigencias estabelecidas neste Decreta, tera seu beneficia suspenso, sem prejuizo 

do ressarcimento do impasto dispensado, atualizado e acrescido de multas 

pecuniarias aplicaveis aos debitos fiscais relatives aos tributos da mesma natureza . 



§ 1° Da nao aprova<;ao dos relat6rios demonstratives do 
cumprimento das obriga<;6es estabelecidas neste Decreto cabera 
recurso, no prazo de trinta dias, contados da ciencia, ao Ministro do 
estado da Ciencia e Tecnologia, conforme instru<;6es baixadas pelo 
Ministerio da Ciencia e Tecnologia. 
§ 2° Caracterizando o inadimplemento das obriga<;6es de aplica<;ao 
em pesquisa e desenvolvimento, sera suspensa, de imediato, por ate 
cento e oitenta dias, a vigencia da portaria conjunta de que trata o 
art. 22, § 2°, observado 0 disposto no § eo deste artigo. 
§ 3° Do ato previsto no § 2° sera dado conhecimento a Secretaria da 
Receita Federal e ao Ministerio do Desenvolvimento, Industria e 
Comercio Exterior. 
§ 4° A suspensao vigoran3 ate que sejam adimplidas as obriga<;6es, 
hip6tese em que dara a reabilita<;ao, ou, caso contrario, se expire o 
prazo estabelecido, quando se dara o cancelamento dos beneffcios, 
com o ressarcimento previsto no caput, relative aos tributes do 
perfodo de inadimplemento. 
§ 5° A suspensao ou a reabilita<;ao sera realizada em portaria do 
Ministro de Estado da Ciencia e Tecnologia, a ser publicada no Diario 
Oficial da Uniao, de cuja edi<;ao sera dado conhecimento a 
Secretaria da Receita Federal e ao Ministerio do Desenvolvimento, 
Industria e Comercio Exterior. 
§ eo 0 cancelamento sera procedido, inclusive no caso de 
descumprimento do PPB, mediante portaria conjunta dos Ministros 
de Estado da Ciencia e Tecnologia, do Desenvolvimento, industria e 
Comercio Exterior e da fazenda, publicada no Diario Oficial da Uniao 

Todos os requisites podem a qualquer tempo serem questionados pelo 

Ministerio de Ciencia e tecnologia e acarretar nao enquadramento da industria no 

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento. 

4.1.1 lngresso no P&D 

0 pleito para ingresso no P&D e referenciado no art. 1° decreta 

5906/2006 que regulamenta a Lei 8.248 de 23 de outubro de 1991 que dispoe sobre 

a capacitac;;ao e competitividade do setor de tecnologia da informac;;ao: 
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Art. 1° - As empresas que invistam em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento em tecnologias da informac;ao poderao pleitear 
isenc;ao ou reduc;ao do lmposto sobre Produtos lndustrializados - IPI 
para bens de informatica e automac;ao, nos termos previstos neste 
Decreto. 

Conforme preve o art. 2° do Decreta 5906/2006, os bens de informatica 

podem ser considerados: 

I- componentes eletr6nicos a semicondutores, opto eletr6nicos, bem 
como os respectivos insumos de natureza eletr6nica; 
II - maquinas, equipamentos e dispositivos baseados em tecnica 
digital, com func;6es de coleta, tratamento, estruturac;:ao, 
armazenamento, comutac;ao, transmissao, recuperac;ao ou 
apresentac;ao da informac;ao, seus respectivos insumos eletr6nicos, 
partes, pec;as e suporte fisico para operac;ao; 
Ill - programa para computadores, maquinas equiparnentos e 
dispositivos de tratamento da informac;ao e respectiva documentac;ao 
tecnica associada (software); 
IV - servic;os tecnicos associados aos bens e servic;os descritos nos 
incises I, II e Ill; 
V - os aparelhos telefonicos por fio com unidade auscultador
microfone sem fio, que incorporem controle por tecnicas digitais 
C6digo 8517.11.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul- NCM; 
VI - terminais portateis de telefonia celular, C6digo 8517.12 31 da 
NCM; e 
VII - unidades de sa[da de video (monitores), classificadas nas, 
subposic;6es 8528.41 e 8528.51 da NCM, desprovidas de interfaces e 
circuitarias para recepc;ao de sinal de radio frequencia ou mesmo 
vide composto, pr6prias para operar com maquinas, equipamentos 
ou dispositivos baseados em tecnica digital da Posic;ao 8471 da NCM 
(com fungoes da coleta, tratamento, estruturagao, armazenarnento 
comutac;ao, transmissao, recuperac;ao ou apresentac;ao da 
informac;ao). 
§ 1° Para fins deste Decreta, consideram-se bens de informatica os 
relacionados no Anexo I. 
§ 2° Os bens relacionados no Anexo II nao sao considerados bens 
de informatica para os efeitos desse Decreto. 

A PCI tern como atividade principal a fabrica<;ao de Circuitos lmpressos 

Multicamadas e Circuitos lmpressos Flexiveis Multicamadas, classificados na NCM 

8534.00.00, prevista no Anexo I do Decreta 5.906/2006, classificado, portanto, como 

bens de informatica. 
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Para usufruir da isen9ao ou redu9ao do impasto sobre produtos 

industrializados - IPI, somente contemplara os bens de informatica e automa9ao 

relacionados pelo Poder Executivo, produzidos no Pafs conforme Processo 

Produtivo Basico - PPB estabelecido em portaria conjunta dos Ministerios de Estado 

do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior e da Ciencia e Tecnologia. (art. 

6°, Decreta 5.g06/2006). 

4.1.2 Emissao de Portaria lnterministerial n°. 795 de 2003 

A habilita9ao da PCI para frui9ao dos beneffcios fiscais tern seu 

embasamento legal no art. 1° do Decreta 3800/2001. 

0 Decreta 3800 de 2001 regulamenta os artigos 4°, go e 11° da Lei 8248 

(Lei da Informatica), na presente pesquisa utilizaremos o decreta 5.go6 que tambem 

regulamenta os artigos 4°, go e 11° e data de 2006, sendo a regulamenta9ao mais 

atual para os referidos artigos. 

Para a fabrica9ao de "circuito impressa multicamada" e regularnentada 

pela Portaria lnterministerial 7g5 de 2003: 

§ 1 o Farao jus aos incentives fiscais, nos termos desta Portaria, os 
acess6rios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de 
operac;ao, os cabos para interconexao e de alimentac;ao que , em 
quantidade normal, acompanhem o bern mencionado nesse artigo, 
conforme consta no respective processo. 
§ 2° Ficarao assegurados a manutenc;ao e utilizac;ao do credito do IPI 
relative as materias primas, produtos intermediaries e material de 
embalagem empregados na industrializac;ao do bem relacionado 
nesse artigo. 
Art. 2° Sera cancelada a habilitac;ao case a empresa nao inicie a 
execuc;ao do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela 
proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edic;ao 
desta Portaria. 
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Art. 3° As notas fiscais relativas a comercializagao do bem 
relacionado no art. 1 o deverao fazer expressa referencia a esta 
Portaria. 

A suspensao dos beneficios fiscais tambem e referenciada na portaria 

interministerial 795 de 19 de novembro de 2003 no seu 4° artigo: 

Art. 4° Esta habilitagao podera ser suspensa, a qualquer tempo, sem 
prejufzo do ressarcimento previsto no art. 9° da Lei n° 8248, de 1991, 
caso a empresa beneficiaria deixe de atender ou de cumprir qualquer 
das condig6es estabelecidas no Decreto n° 3.800, de 2001. 

A frui9ao teve inicio ap6s a publica9ao da portaria em 20 de novembro de 

2003 conforme Diario Oficial da Uniao- numero 226 - Se9ao 1. 

4.1.3 Processo Produtivo Basico - PPB 

Para usufruir dos beneficios previstos no Decreta 5.906/2006, quanta a 
isen9ao ou redu9ao do IPI, a empresa participante precisa comprovar a produ9ao de 

bens de informatica e automa9ao produzidos de acordo com o PPB. 0 art. 16 do 

decreta 5.906/2006 determina o que seria o PPB: 

Art. 16. Processo Produtivo Basico - PPB e o conjunto mfnimo de 
operag6es, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva 
industrializagao de determinado produto. 

0 Processo Produtivo Basico (PPB), criado pela lei n° 8.387/91, consiste 

em etapas fabris minimas que as empresas devem cumprir para se fabricar um 

produto, como contrapartida aos beneficios fiscais estabelecidas por lei (Zona 

Franca de Manaus e Lei de Informatica). 
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A empresa interessada em participar do programa, devera solicitar aos 

Ministerios de Estado do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior e da 

Ciencia e Tecnologia os processes produtivos basicos, os quais serao analisados 

dentro de centro e vinte dias, contados da solicitagao, o qual sera publicado em 

portaria interministerial se aprovado, bern como os motives determinantes em caso 

de indeferimento, (art. 18 Decreta 5.906/2006). 

0 Decreta 783 de 25 de margo de 1993 tornou efetivo o conceito do 

Processo Produtivo Basico - PPB aplicados a varies segmentos da industria 

localizados na Zona Franca de Manaus. Em seu Anexo VI determina quais etapas 

deverao ser seguidas pelas empresas enquadramento das empresas no P&D. 

Produtos: Placas de Circuito lmpresso Montadas 
a) montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de 
circuito impresso; 
b) gestao da qualidade e produtividade do processo e do produto 
final envolvendo inicialmente, a inspec;ao de materias-primas, 
produtos intermediaries, materiais secundarios e de embalagem, o 
controle estatistico do processo, os ensaios e medic;oes e a 
qualidade do produto final, ressalvado o disposto no artigo 2° deste 
Decreto. 
Observac;ao: 
1 - A montagem de componentes com tecnologia SMD ('Surface 
Mounted Device"), nas placas de circuito impresso fica dispensada, 
por doze meses, a contar da data de publicac;ao deste Decreto, 
exceto para as placas que se destinem a bens de informatica; 
2 - Para os bens de informatica o Ministerio da lntegrac;ao 
Regionai/Superintendencia da Zona Franca de Manaus, o Ministerio 
da Industria, do Comercio e do Turismo e o Ministerio da Ciencia e 
Tecnologia, atraves de ato conjunto, definirao para quais produtos 
estara dispensada a montagem de componentes com tecnologia 
SMD ('Surface Mounted Device") nas placas de circuito impresso. 

Apesar de o decreta fazer referencia as industrias da Zona Franca de 

Manaus, o atendimento as etapas do Processo Produtivo Basico e requisite 

determinante de enquadramento das empresas no Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Ministerio da Ciencia e Tecnologia. 

Em materia divulgada no site do Ministerio de Ciencia e Tecnologia -

MCT ha afirmagao de que a publicagao da Lei n. 0 10.176, de 2001, finalmente 
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incorporou o PPB a legislac;ao como contrapartida aos beneffcios fiscais da Lei de 

Informatica, somado a obrigatoriedade, ja existente, de aplicac;ao de recursos 

financeiros em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

0 cumprimento dos requisitos do P&D garante a fruic;ao de beneffcios e 

incentivos fiscais para os enquadrados no P&D conforme art. 4° do Decreto 

5906/2006 que preve a reduc;ao das aliquotas aplicadas sobre os bens de 

informatica e automac;ao, dentre eles, os fabricados pela PCI Parana, que tern como 

alfquota cheia o percentual de 10% (dez por cento). As reduc;oes previstas neste art. 

ficam reduzidas conforme segue: 

II -quando produzidos em outros pontes do territ6rio nacional, em 
Oitenta por cento, de 1° de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 
2014; 
Setenta e cinco por cento, de 1° de janeiro ate 31 de dezembro de 
2015;e 
Setenta por cento, de 1° de janeiro de 2016 ate 31 de dezembro de 
2019. 

Para usufruir dos incentivos e beneficios do programa no credenciamento 

e concessao do PPB, a empresa devera pleitear a habilitac;ao a concessao da 

isenc;ao ou reduc;ao do IPI conforme determina o art. 22 do Decreto 5.906/2006. 

Art. 22. 0 pleito para a habilitac;ao a concessao da isen9ao ou 
reduc;ao do imposto sera apresentado ao Min1steno da CH!::nc1a e 
Tecnologia pela empresa fabricante de bens de informatica e 
automa<(ao, conforme instru96es fixadas em conjunto pelo Ministerio 
da Ciencia e Tecnologia e pelo Ministerio do desenvolvimento, 
Industria e Comercio Exterior, por intermedio de proposta de projeto 
que devera: 
I - identificar os produtos a serem fabricados; 
II - contemplar o Plano de Pesquisa e Desenvolvimento elaborado 
pela empresa; 
Ill - demonstrar que na industrializa<(ao dos produtos a empresa 
atendera aos PPB para eles estabelecidos; 
IV - ser industria com a Certidao Conjunta Negativa, ou positiva com 
efeitos de negativa, de Debitos Relatives a Tributes Federais e a 
Divida Ativa da Uniao e com a comprova<(ao da inexistencia de 
debitos relatives as contribui96es previdenciarias e ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi9o; e 
V - comprovar, quando for o case, que os produtos atendem ao 
requisite de serem desenvolvidos no Pais. 
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§ 1° A empresa habilitada devera manter atualizada a proposta de 
projeto, tanto no que diz respeito ao Plano de Pesquisa e 
Desenvolvimento quanto ao cumprimento do PPB. 
§ 2° Comprovado o atendimento aos requisites estabelecidos neste 
Decreta, sera publicada no Diario oficial da Uniao portaria conjunta 
dos Ministerios de Estado da Ciencia e Tecnologia, do 
desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, e da Fazenda 
reconhecendo o direito a fruh;:ao da isengao/redugao do IPI, quanto 
aos produtos nela mencionados, fabricados pela empresa 
interessada. 
§ 3° Se a empresa nao der infcio a execugao do Plano de Pesquisa e 
Desenvolvimento e a fabricagao dos produtos com atendimento ao 
PPB, cumulativamente, no prazo de cento e oitenta dias, contados da 
publica<;ao da portaria conjunta a que se refere o § 2°, o ato sera 
cancelado. 
§ 4° A empresa habilitada devera manter registro contabil proprio 
com relagao aos produtos relacionados nas portarias conjuntas de 
seu interesse, identificando os respectivos numeros de serie, quando 
aplicavel, documento fiscal e valor da comercializagao, pelo prazo 
em que estiver a guarda da correspondente documentagao fiscal. 
§ 5° Os procedimentos para inclusao de novos modelos de produtos 
relacionados nas portarias conjuntas a que se refere o § 2° serao 
fixados em ato conjunto pelos Ministros de estado da Ciencia e 
Tecnologia e do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. 

A PCI Parana tern seu PPB aprovado atraves da Portaria lnterministerial 

n°. 795 de 2003, que deve ser seguida na sua integra, vista que, os Ministerios 

podem a qualquer tempo, realizar inspe<;6es para verificac;ao da regular observEmcia 

dos PPB. 

4.1.4 lmplanta~ao de Sistema de Qualidade 

Segundo o art. 29 do Decreta 5.906/2006, as empresas que venham a 

usufruir dos beneficios do P&D deverao implantar; 
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I - Sistema de Qualidade, na forma definida em portaria conjunta dos 
Ministros de Estado da Ciencia e Tecnologia e do Desenvolvimento, 
Industria e Comercio Exterior; e 

No caso da PCI Parana a implanta<;ao ja ocorreu antes inicio com os 

projetos de P&D, pela polftica da empresa em torno da qualidade, e tambem por 

exigemcia natural dos clientes devido ao produto fabricado estarem diretamente 

ligado area da tecnologia. 

4.1.5 Programa de Participa~ao dos Trabalhadores nos Lucros ou 
Resultados da Empresa, nos termos da legisla~ao vigente 
aplicavel 

Segundo o art. 29 do Decreta 5.906/2006, as empresas que venham a 

usufruir dos beneficios do P&D deverao implantar; 

II - Programa de Participac;ao dos Trabalhadores nos Lucros ou 
Resultados da Empresa, nos termos da legislac;ao vigente aplicavel 

Na PCI Parana, segundo informa<;6es coletadas com Sr. Helio Uchida, um 

de seus diretores, o programa de participa<;ao em resultados ocorre desde os 

primeiros anos de atividade da empresa, muito antes do inicio do projeto com 

incentives fiscais, e alem de atender os requisites exigidos pelo MDIC - Ministerio do 

Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. E MCT - Ministerio da Ciencia e 

Tecnologia, a empresa com sua responsabilidade social, avalia os programas de 

produtividade como incentive a dedica<;ao, aprimoramento, e atualiza<;ao dos 

colaboradores, trabalho em equipe, pois todos sabem que a cada processo que 

retorna com defeito, por exemplo, e prejudicial a todos que estao ligados a produ<;ao 

e serao punidos com menor remunera<;ao no periodo em questao 
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A base desse programa ja foi submetida a avaliagao e aprovagao do 

MDIC e apresentada mensalmente na folha de pagamento dos colaboradores, isso 

porque, ao Iongo dos anos a empresa desenvolveu uma metodologia de calculo 

baseado em criterios como, carga horaria, hierarquia de cargos, e a propria 

produtividade medida atraves do departamento de qualidade. Ap6s a determinagao 

dos coeficientes para a distribuigao, a empresa destina urn montante de 5% (cinco 

por cento) do seu faturamento bruto me nos impastos e distribui aos colaboradores 

de forma equivalente com cada variavel utilizada na produgao. 

Esse montante e remunerado de forma direta em folha de pagamento e 

conta como verba salarial a todos, e ainda sofre todas as tributagoes com encargos 

trabalhistas e previdenciarios, sendo tambem, base para fins de FGTS- Fundo de 

Garantia por Tempo de Servigo. Esse e urn dos motivos pelo qual ate hoje a 

empresa obteve total aprovagao de sua metodologia junto ao MDIC. 

4.1.6 Presta~ao de contas anual 

Alem dos demais requisitos ja apresentados, para fazer jus a isengao ou 

redugao do IPI, as empresas de desenvolvimento ou produgao de bens e servigos 

de informatica e automagao deverao investir, anualmente, em atividades de 

pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informagao a serem realizados nc 

Pais no minimo 5% (cinco por cento) do seu faturamento bruto no rnercado interno 

decorrentes da comercializagao dos produtos contemplados com a isengao ou 

redugao do imposto deduzidos os tributos correspondentes a tais, bern como ao 

valor das aquisigoes de produtos contemplados com isengao ou redugao do IPI, nos 

termos do art. 4° da Lei n° 8.248, de 1991, ou do art. 2° da Lei n° 8.387, de 30 de 
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dezembro de 1991, conforme projeto elaborado pelas pr6prias empresas, a partir da 

apresenta<;ao do Plano de Pesquisa e Desenvolvimento de que trata o art. 22. (art. 

so Decreta 5.906/2006). 

No entanto, a legisla<;ao preve a dispensa das exigencias estabelecidas 

no§ 1° do art. S0
: 

§ 1° No minima dois inteiros e tres decimos por cento do faturamento 
bruto mencionado no caput deste artigo deverao ser aplicados como 
segue: 
I - mediante convenio com centros ou institutos de pesquisa ou 
entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas. 
credenciados pelo Comite da Area de Tecnologia da lnformac;;ao -
CATI, de que trata o art. 30, devendo, neste caso, ser aplicado 
percentual nao inferior a um por cento; 
II - mediante convenio com centros ou institutos de pesqUisa ou 
entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, 
credenciados pelo CATI, com sede ou estabelecimento principal 
situado nas regi6es de influencia da SUDAM, da SUDENE e na 
Regiao Centro-Oeste, excetuada a Zona Franca de Manaus, 
devendo, neste caso, ser aplicado percentual nao inferior a 0,8% 
(oito decimos por cento); (Redacao dada pelo Decreto n° 6.405, de 2008). 
Ill - sob a forma de recursos financeiros, depositados trimestralmente 
no Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico -
FNDCT, devendo, neste caso, ser aplicado percentual nao inferior a 
cinco decimos por cento. 

Para as empresas com faturamento anual inferior a R$ 15.000.000,00 

(quinze milh6es de reais), ha determina<;ao prevista no art. 11 do referido Decreta 

No caso da empresa objeto desse estudo, o faturamento anual nao ultrapassa o 

minima estabelecido no art. 11 nao sendo exigido dela o minima de dois inteiros e 

tres decimos por cento do faturamento bruto, as demais exigencias prevalecem. 

Dentre as exigencias previstas neste Decreta, a empresa participante do 

projeto de incentive fiscal, deve atender a requisites minimos estabelecidos para fins 

de comprova<;ao da aplica<;ao dos dispendios de pesquisa e desenvolvimento para 

fins das obriga<;6es previstas no art. S0
, os gastos realizados na execu<;ao ou 

contrata<;ao das atividades especificadas no art. 24, desde que se refiram a: (art. 25 

Decreta 5.906/2006). 
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I - uso de programas de computador, de maquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos, seus acess6rios, sobressalentes e 
ferramentas, assim como servi9o de instala9ao dessas maquinas e 
equipamentos; 
II - implanta9ao, amplia9ao ou moderniza9ao de laboratories de 
pesquisa e desenvolvimento; 
Ill - recursos humanos diretos; 
IV- recursos humanos indiretos; 
V- aquisi96es de livros e peri6dicos tecnicos; 
VI - materiais de consume; 
VII - viagens; 
VIII- treinamento; 
IX - servi9os tecnicos de terceiros; 
X - outros correlates. 

Os participantes do programa de pesquisa e desenvolvimento deverao ate 

31 de julho de cada ano, encaminhar ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia, os 

relat6rios demonstrativos das obrigag6es estabelecidas no Decreta 5.906/2006, 

relativas ao ano calendario anteriores, incluindo informag6es descritivas das 

atividades de pesquisa e desenvolvimento previstas no projeto elaborado e os 

respectivos resultados alcangadas. Para tal os relat6rios demonstrativos deverao ser 

elaborados em conformidade com as instrug6es baixadas pelo Ministerio da Ciencia 

e Tecnologia. (Art. 33 Decreta 5.906/2006). 

A prestagao de contas exigida pelo Ministerio da Ciencia e Tecnologia da 

PCI atualmente e realizada assessoria juridica que anteriormente ao envio das 

informag6es faz coleta de dados junto a empresa e escrit6rio de contabilidade 

responsavel pelas informag6es contabeis. 
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4.2 IDENTIFICAR os controles internos existentes na empresa 
voltados para o enquadramento no Programa P&D 

A PCI Parana, possui pardos controles internos voltados aos 

investimentos necessaries em pesquisa e desenvolvimento. Atualmente os controles 

sao alimentados pelo departamento de qualidade que recebe as informac;6es dos 

setores especificos, e em tempo real informa os dados como hora trabalhada, 

material aplicado nos testes para s6 entao quando das prestac;oes de contas anuais 

se avaliarem se os investimentos realizados ao Iongo do exercicio foram suficientes 

para corresponder aos beneficios com a comercializac;ao dos produtos incentivados. 

Os controles atualmente existentes na empresa, apesar de fazerem 

menc;ao a diversas informac;oes relevantes, como material aplicado nos testes e 

horas de cada profissional, apresentam carencias quanta ao fidedignidade dessas 

informac;oes, como por exemplo, comprovac;ao das horas aplicadas com 

documentos que conste no minima detalhe de cada dia aplicado a esse projeto e 

ainda, que conste principalmente assinatura do operador para que nao se tenha 

questionamentos sobre a veracidade dos dados. 

Em dezembro de 2010 houve a conclusao de um projeto 

Acompanhamento de Novos Produtos I Processes I Equipamentos I Expansao 

Predial (em anexo nesta pesquisa) trata de investimentos em prot6tipos para 

desenvolvimento e implantac;ao de uma nova linha de produc;ao. Os investimentos 

realizados nos testes de qualidade visam a correta aplicac;ao da inovac;ao antes de 

chegar a linha de produc;ao. A nova linha, em produc;ao na empresa. era ate entao 

encaminhada para aplicac;ao em empresa terceirizada o que aumentava o custo 

para a empresa, o que a principia e um argumento sustentavel para o investimento. 

A produc;ao dos circuitos da linha ENIG (Eiectroless Nickel Immersion Gold - Ouro 

Qufmico) vern atender a um dos requisites de controle ambiental, pois aplica uma 
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camada de ouro quimico sabre a placa que protege o meio ambiente pelo centrale 

do chumbo, utilizado no acabamento dos circuitos impresses, isso explanmlo de 

forma sintetica, pais os reflexes ao meio ambiente, uma das politicas de qualidade 

da PCI sao bem mais abrangentes. 

A PCI Parana possui controles internes que atendem em parte as 

exigencias do MDIC e MCT. Nao ha controles apurados, a obten9ao de informa96es 

da-se de maneira intuitiva, A segrega9ao das informa96es compromete a qualidade 

dos dados prestados ao MDIC e MCT, que a qualquer tempo podem recusar os 

relat6rios de investimentos e proceder glosa dos beneficios concedidos seguindo as 

regras do Impasto de Renda que retroagem as analises 05 (cinco) anos 

Segundo avalia9ao da responsavel pela elaborayao e apresenta9ao dos 

relat6rios anuais da PCI Parana, Ora. Magna Vaccarelli, do ponte de visla Jurich:u c: 

empresarial, a legislayao que rege as exigencias de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento que suporta os beneficios fiscais concedidos as empresas 

participantes, tem uma falha de elaborayao, ou aplicabilidade, pais, nao determina 

um prazo minima para que a empresa ou receba a carta de aprova9ao do relat6rio 

de investimentos apresentados, ou proceda as corre96es e se for o caso o 

ressarcimento dos valores repassados a menor aos cofres da Uniao atraves da 

venda de produtos incentivados. 

Segundo analise do departamento juridico, as empresas devem manter 

rigorosos controles dos investimentos e principalmente justificativas tecnicas 

coerentes com os dados apresentados porque os envolvidos nas avalia96es tem um 

prazo Iongo para discordar do que esta apresentado. Em sintese, a cada ana a 

empresa atende o prazo de protocolo dos relat6rios, seguindo os requisites exigidos 

na legislayao pertinente e aguarda uma carta oficial do MDIC com a aprova9ao do 

mesmo. S6 entao podemos afirmar que nao haveria riscos de glosa ou 

descredenciamento do projeto. 
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A PCI Parana tem a necessidade de comprovar investimentos de no 

minima 4% (quatro por cento) do faturamento liquido com produtos incentivados 

(produtos comercializados com aliquota de IPI de 2%) ao MDIC e MCT. Esse 

percentual e apenas uma base inicial e obrigat6ria, porque historicamente a 

empresa investe valores bem mais significativos no desenvolvimento de sua 

produtividade, o que deixa a mesma com uma margem de seguranga para se por 

algum motive sofra a glosa de parte dos investimentos. Embora os controles internes 

nao possam garantir esse respaldo. 

Todo investimento aplicado em P&D passa por uma selegao do 

departamento tecnico, que avalia se aquele disp€mdio pode ser classificado como 

investimento aceitavel pelos requisites do programa de beneficios fiscais. Alem da 

parte de controle na classificagao dos valores e aquisigoes alocados ao centro de 

custo P&D, a empresa tem como principal e indispensavel requisite quando das 

presta<;oes de contas, as justificativas tecnicas de um de seus diretores, Sr. Helio 

Uchida, o qual participa de todos os projetos e os avalia de forma detalhada e 

precisa, justificando principalmente o retorno atribuido aos projetos para que com 

isso seja possivel atribuir seguran<;a aos dados apresentados, e tambem, eliminar 

qualquer possibilidade de rejei<;ao par parte do MDIC e MCT. 

A qualquer tempo o MDIC pode proceder a agoes de Auditoria para 

avalia<;ao na empresa sea mesma esta atendendo os requisites tecnicos exigidos e 

comprometidos no momenta em que se inscreveu no PPB - Processo produtivo 

Basico, um dos requisites para a manuten<;ao dos incentives e autorizados por 

tempo indeterminado atraves de Portaria lnterministerial. A ultima auditoria realizada 

ocorreu em dezembro de 2009 e teve todos os requisites atendidos, segundo 

documento comprobat6rio apresentado pela diretoria da empresa em visita para 

averigua<;ao dos processes. 
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4.3 ANALISAR o sistema de controle interno voltados para o 
enquadramento no Programa P&D 

A analise critica do conjunto de informa<;:6es apresentadas pela empresa, 

orienta para a afirma<;:ao de que o sistema de controle adotado atualmente atende 

apenas a questoes primarias de informa<;:ao e acompanhamento dos projetos, o 

fazendo de forma superficial. 

Os controles baseiam-se em fatos ocorridos, nao monitorados, nao ha um 

planejamento ou or<;:amento a ser cumprido, como exemplo tomamos o controle dos 

projetos, desde a decisao para inicio do projeto ate o momenta de sua execu<;:ao e 

presta<;:ao de contas nao ha um monitoramento ou controle do planejado versus o 

realizado, o que do ponto de vista dos analistas seria o ideal. 

Os controles apresentados nao representam total seguran<;:a para se 

afirmar que a empresa aplique os beneficios fiscais e tenha condi<;:6es de comprovar 

que esta atendendo as exigencias atribuidas pela legisla<;:ao especifica, apesar de 

alegar que faz investimentos acima dos 4% exigidos legalmente. 

Nao ha mapeamento dos processos e fluxograma das etapas e tarefas a 

serem compridas, nao e passive! afirmar se o planejado foi realizado e se os 

procedimentos estao sendo seguidos. 

Como ponto de aten<;:ao, destacamos a falta de retaguarda de informa<;:ao 

quanta a comprova<;:ao das horas despedidas de cada colaborador ao projeto, o que 

passive! de questionamento sendo que nao ha controles efetivos das pessoas 

destacadas para determinado projeto e a carga horario de trabalho realizada 

Outro ponto e quanta a necessidade de investimento que nao e definida 

atraves de controles internos, ou seguindo alguma metodologia, e sim de forma 

empirica. Um terceiro ponto critico e a associa<;:ao de documentos fiscais a um 

determinado projeto que e deliberado pela area tecnica com base nos 



57 

conhecimentos subjetivos e individuais de seus membros, nao havendo documento 

habil que sustente a sua classificac;ao. 

4.4 COMPARAR os controles infernos existentes na empresa 
com as regras e exigencias do Programa P&D 

Com vistas a possibilitar a analise quanto ao cumprimento dos requisitos 

do P&D elaboramos um Comparativos entre os requisitos para enquadramento no 

P&D e os controles internos existentes na PCI em 2011. 

A expectativa era de verificar o grau de aden§ncia do enquadramento da 

PCI no projeto. 

Alinhamos as exigencias frente aos controles internos existente na 

organizac;ao. 

Os requisitos foram extrafdos Extrafdo dos Decreto 5.906 de 26 de 

setembro de 2006 e Portaria lnterministerial 795 de 19 de novembro de 2003 do 

Ministerio da Ciencia e os controles internos foram apresentados as autoras dessa 

pesquisa no momento em que identificavamos os controles internos existentes na 

organizac;ao no ambito do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, como 

demonstrado no quadro 5 (cinco): 



Emissao de Portaria 
lnterministerial 

Proq~.$:$0 Pr~dutivo 
· ~asi9Q'.? Pf3B · , 
lmplanta9ao de 
Sistema de 
Qualidade 
Pro'grama de 
Participac;ao dos 
Trabalhadores· nos 
Lucros ou 

· R~~E!.!a9osda _.,,,'<>}";, 
Em.pr-~sa, ... n'ostefm'9~' (\ 

' da' legisl~9ao . vig.ente'1i~ 

Atende 
totalmente 

Atende 
totalmente 

apli'c~vet '1 ~,,. · 

Presta9ao de contas 
anual 

Nao Atende 

~~~~~~~~~~e -circu s impresses 

·~~N~~·:rf::~t~;)kican;ad§l§ gar<?nJe o ingressq no P&D por se tratar 
w, ntos de pesquisa e desenvolvfmento em bens de 
informatica ,, ,. 
Publica9ao da portaria em 20 de novembro de 2003 conforme 
Diario Oficial da Uniao- numero 226- Sec;ao 1 
As etp~as fabris mfnimas que as empresas devem cumprir -
,ppe: ,;;nao estao descritas com clareza em nenhum dos 
contr~fe; i'nternos apresentados pel a PCI 
A empresa apresentou Certificado do ISO 900 1.2008 ~ rntttJo 
pelo 6rgao certificado Bureau Veritas Certification , val ido ate 
setembro de 2013. 

As presta96es de contas sao realizadas de forma empirica e 
nao met6dica 

Quadro 5 : Comparative entre os requisites para enquadramento no P&D e os controles 
internos existentes na PCI em 2011 
Fonte: Extrafdo dos Decreta 5.906 de 26 de setembro de 2006 e Portar ia Interministeria l 795 de 19 de novembro 

de 2003 do Ministerio da Ciencia c Tecnologia e id cntifica~ ao dos controlcs int crno~ cxi~ t cl t tc s na PCI cn t :2 0 I I 

Frente as exigencias impostas pelo Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Ministerio da Ciencia e Tecnologia pode-se afirmar que ha 

atendimento plena para os requisites relatives ao ingresso no prograrna e o 

reconhecimento formal desse ingresso, bem como ao Sistema de Qualidade. 

Os controles internes relatives aos requisites de manutenc;ao e garantia 

de enquadramento: PPB, Programa de Participac;ao dos Trabalhadores nos Lueras e 

a Prestac;ao de Contas anual nao foram evidenciados na sua totalidade . 

0 requisite de prestac;ao de contas anual merece especial atenc;ao, 

podendo ser considerado com um dos principais requisitos do Programa de 

Pesquisa. A criticidade desse t6pico deve-se ao fato da demora do MDIC em valiciar 



59 

os relat6rios de presta<;6es de contas anual o que poderia contribuir para a corre<;ao 

de erros por hora nao detectados, evitando a sua reincid€mcia. 

A verifica<;ao da adequa<;ao da presta<;ao de contas "pode" desenquadrar 

a empresa do programa como tambem ha severas repercuss6es financeiras no que 

tange a devolu<;ao dos incentives fiscais usufruidos, independente de ser o IPI 

(tribute incentivado) de carater indireto, pois o fornecedor repassa seu valor 

juntamente com o pre<;o da mercadoria no memento de sua comercializa<;ao. 

Corrabora tambem para a fragilidade da presta<;ao de contas anual o fato 

de nao haver manual de procedimentos escritos, responsabilidade formalmente 

descritas, bern como pracesso de controle interno de trabalho e de informa<;6es 

formalmente descritos. 

4.5 APRESENTAR projeto com proposta de adequa~ao no 
sistema de controle inferno da empresa no ambito do Programa 
P&D 

0 prajeto inicial previa efetuar a adequa<;ao dos contrales internos da PCI 

relacionados ao P&D, utilizando como base inicial a identifica<;ao, analise dos 

controles internes e comparative entre No decorrer dos levantamentos do centrale 

interne identificamos falhas graves no sistema de controle interne: a empresa nao 

possui um fluxograma, seus procedimento nao estao descritos. Ha uma fragilidade 

nas apura<;6es para presta<;ao de contas ao MDIC e MCT que tern como principal 

centrale a armazenagem em planilha eletr6nica, como descrita em 

Acompanhamento de Novos Pradutos I Processes I Equipamentos I Expansao 

Predial (em anexo nesta pesquisa) que nao fornece os detalhes necessaries para a 

valida<;ao dos pracedimentos em sua totalidade. 
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As etapas de todo o processo de controle interno da empresa no ambito 

do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministerio da Ciencia e Tecnologia 

deveriam ser objeto de um Mapeamento de Processos. 

0 Mapeamento de Processos associado a Manual de Procedimentos, 

Rela9ao dos envolvidos e suas responsabilidades em primeira instancia contribuiria 

para a defini9ao de um Processo de Trabalho do Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento e ultima e importante instancia promoveria a necessidade urgente 

de atendimento do quesito de presta9ao de contas. 

No Mapeamento de Processos deveria haver men9ao quanta a 
classifica9ao e analise critica a cada projeto irrefutavel quanto a natureza dos 

valores no momento da presta9ao de contas. Se os eventos e etapas ocorridas 

dentro do processo produtivo da PCI poderiam ser classificadas como investimentos 

e associadas ao Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento. 

Diante das deficiencias identificados nos controles internos frente as 

exigencias do P&D nao foi possivel apresentar proposta de adequa9ao dos controles 

internos devido a inexistencia dos mesmos. 

Ressaltamos o carater de importancia dos registros e controles internos 

que apurem e demonstrem os documentos utilizados como investimentos e seus 

respectivos valores, horas trabalhada e pessoal envolvido. 
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5 CONCLUSAO 

Considerando-se urn universo corporative cada vez mais competitive, com 

especial enfase para a tematica tecnologia, diferencial como redw;ao de custos e 

determinante para a existencia e permanencia das organiza<;oes nos sistemas 

economicos, financeiros e produtivos. 

Fazer uso de incentives fiscais que reduzem custos, aumentam a 

competitividade e promovem a ciranda cientifica tornou-se pratica incentivada pelos 

ministerios governamentais envolvidos bern como das empresas de tecnologia. 

Para tanto o Projeto de Pesquisa e Oesenvolvimento do Ministerio da 

Ciencia e Tecnologia objetiva incentivar o investimento em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento em tecnologia da informa<;ao atraves e como contra partida dos 

investimentos possibilita a redu<;ao do IPI- Impasto sobre produtos industrializados, 

classificado como impasto indireto, sendo possivel com o incentive desonerar a em 

partes cadeia dos demais tributos, que sofrem efeito cascata. Em contra partida ao 

incentive exige-se o cumprimento de requisites. 

0 exame do controle interno no ambito do Projeto P&D na PCI buscou 

comprovar a aderencia e aplicabilidade e atendimento dos requisitos que tratarao do 

Ingresso no P&D, emissao de Portaria lnterministerial, Processo Produtivo Basico, 

lmplanta<;ao de Sistema de Qualidade, Programa de Participa<;ao dos Trabalhadores 

nos Lueras ou Resultados da Empresa, nos termos da legisla<;ao vigente aplicavel e 

Presta<;ao de Contas Anual. 

A problematica dessa pesquisa de responder ao questionamento de 

Como adequar o sistema de controle interno da empresa no ambito do P&D? No 

atual panorama organizacional da PCI nao pode ser respondida. 
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Uma vez que a adequa<;ao de um sistema de controle interne parte da 

premissa da sua existencia/ e ou coerencia. Existencia que nao atende aos 

requisites e exigencias do Ministerio de Ciencia e Tecnologia. 

0 desencontro de informa<;oes pode ter forte associa<;ao com a ausencia 

de processes e metodos de trabalho e de analise de resultados. 

E. de vital importancia a prioriza<;ao de um Mapeamento de Processos, o 

desenvolvimento de manual de procedimentos, atribui<;ao de responsabilidades e 

datas para apura<;ao e presta<;oes de contas mensa! das atividades executadas no 

ambito do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de modo a definir o processo de 

trabalho, bern como contribuir para que o requisite de presta<;ao de contas anual 

seja atendido como exigencias do Ministerio da Ciencia e Tecnologia. 

Com a analise dos dados coletados, acompanhamento dos processes, 

coleta de informa<;oes, bern como demais procedimentos adotados e ja descritos 

para elabora<;ao desse estudo, foi possivel concluir que as informa<;oes nao 

fornecem condi<;oes de validar os processes em sua totalidade. 

Como avalia<;ao final, sugerimos a elabora<;ao de procedimentos a serem 

adotados pela empresa, como o mapeamento dos processes e a cria<;ao de um 

manual de procedimentos que permitirao identificar todos os "passos" adotados pela 

empresa, validando as informa<;oes repassadas ao MDIC e MCT quando solicitadas. 

A empresa apenas atende a prazos legais quanta as presta<;oes de 

contas, os dados ali informados sao coletados de forma segregada com setores 

como, contabilidade, qualidade e area tecnica, baseados nos conhecimentos 

subjetivos e individuais dos colaboradores, porem, como comprovar isso a uma 

Auditoria? 

A falta de criterios especificos deixa uma lacuna para invalidavao das 

informa<;oes apresentadas pelo departamento juridico. E. passive! afirmar que a 

empresa registra para apura<;ao de valores investidos, informa<;oes coletadas 

diariamente com cada profissional envolvido, porem, somente a informa<;ao isolada 



com base em criterios definidos empiricamente nao fornece respaldo ao que o 

departamento de qualidade aplica e repassa a responsavel pelas informac;oes aos 

6rgaos examinadores. 

Para trabalhos academicos futuros sugerimos que a problem<Hica Como 

adequar o sistema de controle interno da empresa no ambito do P&D seja abordada 

nova mente de forma a obter sua resoluc;ao. 
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Produtos e modelos aprovados das empresas habilitadas a frui~ao dos 
beneffcios fiscais da Lei. d~ Informatica , ________________________ _ 

Numero de resultados: 1 

Nome Fantasia: ... r:~_l . f.'f.\~~.~A · ..... : .~ ..... 
Razijo Social: PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS L TDA ....................... ... :'"'' "'""'""(''"'"""""""'"'''""""'"" ....................................... .................................... . 

CNPJ; 79.599.411/000i-03 

Endere~o: 

Contato : 

...... ~ .. "······ ......... , ... ~ ..... ,.. "·••""\•""'\·:··· ....... ........ .,. . ~ ........... ,, -.. ·~······· .................. , ............................ ~ .... ... .............................. . 

Rua Euclidas·d8 Cunha Ribas. 425- Jardim Atuba I Centro 
Pinhalsl PR - 83326-170 

.~:.1?.9.P.~r.~~~:.9Qr.T.!:.~! . .. .. . .. 

,Joao Carlos S~antini 
diretoria@pc.ip'Qr.ana.corn .br 

.J4.~ .)}~~8-. ~?..~,~ .. ....... . 

... Voltar 
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ACOMPANHAMENTO DE NOVOS PRODUTOS/PROCESSOS/ Atualizac;ao: 
EQUIPAMENTOS/EXPANSAO PREDIAL 09/03/2011 

~ODIGO: 007-2010-ESP 

rTITULO: EXPANSAO DA LINHA DE ESPESSAMENTO 

DATAINICIO:OS/12/2010 IDATA TERMINO: 

1- EQUIPE: 
Dm.ETORIA INlUSTRIAL: Joao Carlos Segantini 
- Responsavel pela defini~ao do modelo e fabricante dos materia is a serem adquiridos. 

om.ETORIA ~r«:EIRA: Helio Uchida 
- Responsavel pela viabilidade dos recursos a serem utilizados na aquisi~ao dos materia is. 
- Participar da escolha do modelo e fabricante dos materia is a serem adquiridos. 

bm.ETORIA COMER.OAL: Celso Roberto Lemes 
- Participar da escolha do modelo e fabricante dos materiais a serem adquiridos. 

PROCESSOS: Marco Antonio da Silva 
- Responsavel pela Implanta~ao da expan~ao. 
- Participar da escolha do modelo e fabricante dos materiais a serem adquiridos. 

QUAUDADE: Vera Freitas 
- Participar na Implanta~ao da expan~ao. 

LA BORA T6Rro QUiMICO: Aguinaldo Rocha 
- Participar na Implanta~ao do Equipamento, realiza~ao dos testes. 

2-NECESSIDADE DO INVESTIMENTO: 
A PC! Parana optou por fazer uma melhoria na Unha de Espessamento, para melhorar a capacidade. 

3-TIPO DO EQUIPAMENTO/FORNECEDOR 
EQUIPAMENTO: 
A PCI Parana optou por comprar as partes do equipamento e efetuar a montagem com mao de obra terceirizada para este tim, 
ornando assim, linha adequada a sua necessidade. 

FORI'ECEDOR: 
lA PC! Parana ia adquiriu outros materia is deste fornecedor com resultados satisfat6rio. 

4-RECURSOS 
- 100% de capital proprio 

5-PRA:ZO / INVESTIMENTO VALOR 

30/12/2010 
NF 085 FORNECEDOR: VENCHI 4.000,00 

2 x Tanque polipropileno 12 mm; com cinta de refor~o -Valor: 3360,00 

anque polipropileno 10 mm - Valor: 640,00 

22./02./2.011 

NF 1535 FORNECEDOR: VEDA(;OES PARANA LTDA 1.42.8,00 
HAPA PEUCULA DE TEFLON SOOXSOOX1 -Valor: 142.8,00 

• - Previsao para conclusao: Dezembro/2.011 

TOTAL: 5.'128 oc 

6-IMPLANTA~AO VALOR 
- Infcio 12/2.010 
- Termino previsto para Dezembro/2011 

Etapa 1: Realiza~ao dos Testes(ap6s a implanta~ao) 

HORAS 
Etapa 2: Avalia~ao da documenta~ao para opera~ao(ap6s a implanta~ao) 

HORAS 
tapa 4: Treinamento dos operadores 

Previsao para Dezembro/2.011 
HORAS 

tapa 5: Acompanhamento dos operadores (por 3 meses ap6s a implanta~ao) 

Previsao para Dezembro/2011 
HORAS 

tapa 6: Finaliza~ao da Implanta~ao prevista para Mar~o/2.012. 




