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Resumo 

Devido a crise no cenario econ6mico que ocorreu na decada de 90, ocorreu 

uma crise conhecida, como a crise da credibilidade que ficou presente no 

mercado de capitais e a desconfianga dos investidores cresciam de tal forma que 

as autoridades norte-americanas foram un€mimes em aprovar a implementagao 

de urn a nova legislagao: a Lei Sarbanes-Oxley. 

0 principal objetivo da Sarbanes-Oxley (SOX) e recuperar a credibilidade do 

mercado de capitais, evitando a incidencia de novos erros, como os que 

contribulram para a quebra de grandes empresas. Para isto, ela criou urn novo 

ambiente de governanga corporativa e gerou urn conjunto de novas 

responsabilidades e sang6es aos administradores para evitar fraudes. 

Este estudo trata de uma pesquisa explorat6ria na empresa X que e uma 

prestadora de servigo, com o prop6sito de apresentar esta o conceito desta nova 

legislagao, assunto ainda pouco discutido no Brasil, embora todas as empresas 

brasileiras com ag6es negociadas na bolsa norte-americanas ja iniciaram o 

processo de adequagao a esta lei. 

A SOX e considerada uma das mais rigorosas regulamentagoes ao se tratar 

de controles internos, elabQragao de relat6rios financeiros e divulgagao, ja 

aplicada pelas compimhias abertas norte-americanas, expandindo-se ainda a 

todas as empresas estrangeiras com ag6es negociadas no mercado norte

americana. 

Palavras-chave: Sarbanes-Oxley, Fraudes contabeis, Credibilidade. 



indice de Figuras 

Figura 03- Matriz tridimensional do COSO ..................................................... 20 
Figura 04- Setor de atividade - KPMG ............................................................ 30 
Figura 05 - Circunstancias facilitadoras - KPMG ............................................. 31 
Figura 06- Mecanismos de controles internos eficientes - KPMG .................. 32 
Figura 07- Responsaveis de implementar controles antifraude- KPMG ........ 32 
Figura 08- Empresas com certificagao SOX- KPMG ...................................... 33 
Figura 09 -SOX como urn mecanismo de redugao de frau de - KPMG ........... 33 



Sumario 

1 -INTRODU<;A0 ......................................................................................................................... 6 

1 .l - CONTEXTUALIZAvAO ............................................................................................................ 7 

2- PROBLEMAS E HIPOTESES ................................................................................................. 8 

2- PROBLEMAS E HIPOTESES ................................................................................................. 8 

3- OBJETIVOS ............................................................................................................................. 9 

3.1 -OBJET IV OS ESPECiFICOS .............................................. ·········· ............................................. 9 

4-JUSTIFICATIVAS ................................................................................................................. 10 

5- REVISAO DA LITERATURA ................................................................................................ 11 

5.1 -LEI SARBANES-OXLEY E A CERTIFICAvAO SAS70 ........................................................... : .. 12 
5.1.1- Lei Sarbanes-Oxley ................................................................................................ 12 
5. 1. 1. 1 - Comparafivo: SOX versus Legislaqao brasileira ................................................. 14 
5. 1. 1.2- Empresas Brasileiras e a SOX. ........................................................................... 15 
5. 1.2- Certificac;ao SAS70 ................................................................................................ 16 
5.1.3- COSO ...................................................................................................................... 20 
5. 1.3. 1 - A mefodologia COSO aplicada a empresas ........................................................ 22 

5.2- CONTROLES INTERNOS ..................................................................................................... 23 
5.2.1- As Caracferfsficas dos Confroles ............................................................................ 24 
5.2.2- Confrole Infernos e a SOX ..................................................................................... 26 

5.3- FRAUDES ......................................................................................................................... 27 
5.3.1 - Fraudes Versus Controles Infernos ........................................................................ 30 
5.3. 1. 1 Mecanismos de confroles infernos eficienfes ........................................................ 31 
5. 3. 1.2 Os responsaveis por implemenfar confroles anfifraudes na organizac;ao ............. 32 
5.3.1.3 Empresas certificadas a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) ............................................. 33 

6- ANALISE MATRIZ DE CONTROLES .................................................................................. 34 

6.1 - MATRIZ: CUSTOS .............................................................................................................. 34 
6.2-MATRIZ: ATIVO FIXO ......................................................................................................... 39 

7- PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS ............................................................................. 44 

8 - CONCLUSAO ....................................................................................................................... 47 

9 - APENDICE ............................................................................................................................ 49 

10- REFERENCIAS .................................................................................................................. 54 



6 

1 - lntrodu~ao 

Durante o perlodo de 2001 e 2002 a credibilidade das informac;6es 

financeiras publicadas passou por urn forte perlodo conturbado, gerando 

diversos escandalos contabeis envolvendo grandes companhias americanas 

ocasionando urn descredito dos investidores, assim eles perderam a confianc;a 

nas demonstrac;6es contabeis e, portanto se tornassem ainda mais cautelosos 

na hora de realizar aplicac;6es no mercado acionario. Devido a estes fatores 

surge nos Estados Unidos a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) em julho de 2002, com 

o objetivo de resgatar a confianc;a no mercado de capitais. 

A SOX e as regras relacionadas emitidas pela Securities and Exchange 

Commission (SEC), instituic;ao equivalente a brasileira Comissao de Valores 

Mobiliarios (CVM) sao leis e regulamentac;6es complexas que geraram 

questionamentos e consternac;ao na comunidade empresarial. Mas, por tras de 

todas as regras e regulamentac;6es, a SOX e simplesmente uma forma 

encontrada pelo governo para estabelecer recursos legais nos preceitos 

basicos da boa governanc;a corporativa e das praticas empresariais eticas. 

Urn dos destaques da SOX e a sua aplicabilidade as empresas 

estrangeiras que possuem valores mobiliarios registrados na SEC. As 

empresas brasileiras que possuem programas de certificados de depositos, 

admitidos a negociac;ao nas balsas de valores norte-americanas tambem 

estarao sujeitas a nova lei. 

Diante do exposto, e clara a necessidade das empresas brasileiras se 

adequarem as exigencias da SOX, ficando sujeitas a penalidades caso nao se 

adequem nos prazos determinados pela SEC. 

A adequac;ao a novos procedimentos, como exemplo os controles 

internos e a certificac;ao executiva, representa para as empresas uma correc;ao 

de curso essencial para as companhias de capital aberto, determinando 

processes cuja adoc;ao deve ser considerada em primeiro Iugar, alem de 

despertar o senso empresarial atraves da concentrac;ao do foco na boa 

governanc;a corporativa e na transparE'mcia das informac;6es financeiras 

A SOX gera grande balanc;o nas grandes empresas americanas e 

estrangeiras que movimentam bilh6es de d61ares para que elas possam se 
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enquadrar as regras que visam a protegao dos acionistas minoritarios do 

mercado de capitais. 

Urn dos grandes objetivos da SOX, que sera descrito nesse trabalho, e 

contribuir para que as organizagoes desenvolvam controles internos eficazes 

para obtengao da confiabilidade dos investidores. 

1.1 - Contextualizac;ao 

A certificagao SAS70 e a segao 404 da Lei Sarbanes-Oxley de 2002, e 

sua utilizagao e amplamente reconhecida e utilizada, pois representas as 

organizagoes de servigo, estas sendo como exemplo os centros de servigo 

compartilhados (CSC's) que atualmente e urn ramo de atividade atraente das 

organizagoes brasileiras; isto deve-se principalmente ao novo estilo de 

economia global, ou seja, o crescimento de empresas no ramo de servigo e 

exponencial. Para estas organizagoes, controles internos adequados e que 

salvaguardem seus registros financeiros e contabeis, e urn destino certo, alem 

de garantir aos clientes que os processos sejam garantidos. 

Portanto, os controles internos sao fundamentais para realizar o relat6rio 

SAS70, estes controles devem estar adequados aos processos, riscos, e 

criticidade das operagoes da organizagao; assim os controles de tecnologia da 

informagao estao diretamente relacionados aos controles de processos. 

Este estudo de caso sera realizado em uma empresa do setor de 

prestagao de servigos, tambem conhecidos como CSC's, esta empresa 

denominada Empresa X, esta estabelecida na cidade de Curitiba, a qual atende 

diversas empresas, estas atuando em diversos segmentos industriais de 

grande porte, e entre a carteira de clientes ha empresas de capital aberto, ou 

seja, empresas que negociam suas agoes em diversas bolsas de valores no 

mundo, o que obriga a certificagao SAS70 para a Empresa X e a SOX para 

seus clientes. 0 foco do trabalho sera a analise do mapa de controles SAS70 

. da Empresa X nas area de custos e ativo fixo. 
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2- Problemas e Hip6teses 

A principal dificuldade que podem ser encontradas para a pesquisa, esta 

relacionada ao referendal te6rico, sera a literatura brasileira em rela~ao a Lei 

Sarbanes-Oxley (SOX) e a Certifica~ao SAS70; esta e uma dificuldade, devido 

a busca sobre o assunto ter foco para empresas que tern as a~oes negocias 

nas bolsas de valores do mundo. 

0 estudo de caso pode ser dificultado, visto que as informa~oes 

relacionas, a controles internos, auditorias de SOX e de SAS70, sao 

informa~oes confidenciais, e ate mesmo consideradas estrategicas; assim 

tornando o acesso as mesmas dificil. 

Ha garantia que os controles asseguram a confiabilidade dos dados da 

empresa? 

Qual o foco da constitui~ao da matriz de controle SAS70? 

Quais as principais dificuldades de ter uma certifica~ao SAS70? 

Existe a possibilidade da certifica~ao SAS70 impedir ou reduzir os casos 

de fraudes? 
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3 - Objetivos 

Diante do exposto, o objetivo geral para atender o tema proposto e 
avaliar as problematicas e beneffcios da matriz de controles SAS70 da 

Empresa X para a area de custos e ativo fixo. 

3.1 - Objetivos Especificos 

Para atender o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

especfficos. 

1. Avaliar a matriz de controles SAS70 da empresa X para a area de 

custos e ativo fixo com relac;ao a sua eficacia e eficiencia. 

2. ldentificar os beneflcios da Certificac;ao SAS70 na organizac;ao; 

3. Avaliar a relac;ao do numero de fraudes com a certificac;ao SAS70. 
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4 - Justificativas 

Este estudo de caso apresentara a import€mcia de avaliar as 

problematicas e beneffcios da matriz de controles SA70 para a area de custos 

e ativo fixo da empresa X. Alem disso, analisar os conceitos te6ricos de 

controles internos e certificagao SAS70. 

Um ponto forte da justificativa do presente estudo de caso e a 

oportunidade para a realizagao deste. A certificagao SAS70 e uma lei 

importante para as empresas de capital aberto, pois com sua implantagao a 

transparencia dos relat6rios e de fundamental importancia para OS investidores, 

garantindo qualidade e seguranga em suas decis6es sobre qual empresa 

investir, atraves de melhorias nas demonstrag6es dos relat6rios financeiros. E 

os controles internos contribuem para a garantia dos processos realizados por 

uma organizagao, alem de salvaguardar auditorias de processos finais, 

tambem promovem o conhecimento e entendimento dos processos e de ricos 

para os colaboradores da organizagao. Portanto a certificagao de qualidade, 

esta sendo o foco do trabalho, e consequencia de urn processo amplo e 

adequado de desenho e implantagao dos controles. No qual este sera 

relacionado com as fraudes financeiras, as quais estao sendo foco das 

organizag6es, visto que os numeros de casos de fraudes estao em crescente 

desenvolvimento, a relagao da seguranga que os controles internos e a 

certificagao SAS70 permitem a avaliagao se esta ferramenta pode minimizar os 

casos de fraude e ate mesmo erros. 
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5 - Revisao da Literatura 

Ap6s a expansao e crescente globaliza<;ao vive-se a era da liberaliza<;ao 

dos mercados, o que influencia diretamente o desenvolvimento das 

organiza<;6es. Segundo Kotler (1999): 

As empresas nem sempre percebem que seus mercados estao 
sempre mudando. 0 livro Migraqao do valor registra como as 
exigencias do cliente e as forqas competitivas mudam 
significativamente, a cada perfodo de poucos anos, (. . .). A 
estrategia vitoriosa do ana anterior pode ser hoje o caminho 
mais certo para o fracasso. Como alguem observou, ha dais 
tipos de empresas: aque/as que mudam e aque/as que 
desaparecem. (KOTLER, 1999, p. 15) 

Mudan<;as implicam revisao dos processos, pois do contrario a empresa 

esta fadada a falencia, de acordo com o exposto por Kotler (1999). Para tanto, 

tendo em mente a importancia de se reavaliar a empresa como urn todo, e que 

a auditoria de processos se apresenta como uma ferramenta propicia. Trata-se 

de uma modalidade ampla que examina todas as fun<;6es gerenciais e areas 

da empresa, possibilitando o crescimento desta, pois, como afirma Kwasnicka 

(1995, p. 256), "( ... ) uma empresa que nao tern preocupa<;ao em crescer de 

uma forma ou de outra tende a desaparecer". 

A auditoria e o mecanismo pelo qual a existencia de controles internos 

sao verificados e avaliados, a medida que sao instrumentos que desempenham 

fun<;6es de maior relevancia no mundo dos neg6cios; sao necessidades 

impostas aqueles que buscam a eficiencia e a eficacia organizacional. 

Alem disso, de acordo com Aurelio da Silva (2005, p. 74), a aplica<;ao da 

administra<;ao se da por meio de, ao que ele denomina 'caixa de ferramentas', 

que funcionam criando processos de suporte ao desenvolvimento da reflexao 

por parte da alta gerencia quanto a tomada de decisao; como exemplo o autor 

cita o diagn6stico organizacional. 

Nesta perspectiva, a presente contextualiza<;ao discutira os princfpios de 

administra<;ao aplicados aos processos das principais areas funcionais da 

empresa (fun<;ao de produ<;ao, de tinan<;as, de marketing e de recursos 

humanos), enfatizando os controles internos adotados. Busca-se, desta forma, 

uma maior relevancia da presente contextualiza<;ao academica quanto a 

realidade organizacional. 
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5.1 - Lei Sarbanes-Oxley e a Certifica~ao SAS70 

A certificagao SAS70 e a segao 404 da Lei Sarbanes-Oxley de 2002, e 

sua utilizagao sao amplamente reconhecidas e utilizadas, pois representam as 

organizag6es de servigo, estas sendo como exemplo os centros de servigo 

compartilhados (CSC's). 

A SOX e uma lei americana criada em 30 de julho de 2002 por inciativa 

do senador Paul Sarbanes (Democrata) e do deputado Michael Oxley 

(Republicano). Segundo a maioria dos analistas esta lei representa a maior 

reforma do mercado de capitais americano desde a introdugao de sua 

regulamentagao, logo ap6s a crise financeira de 1929. A criagao desta lei foi 

uma consequencia das fraudes e escandalos contabeis que, na epoca, 

atingiram grandes corporag6es nos Estados Unidos (Enron, Arthur Andersen, 

WorldCom, Xerox etc ... ), e teve como intuito tentar evitar a fuga dos 

investidores causada pela inseguranga e perda de confianga em relagao as 

escriturag6es contabeis e aos princfpios de governanga nas empresas. A SOX 

se aplica a todas as empresas, sejam elas americanas ou estrangeiras, que 

tenham ag6es registradas na SEC (Securities and Exchange Comission, o 

equivalente americano da CVM brasileira). lsso inclui as empresas estrangeiras 

que possuem programas de ADRs (American Depositary Receipts), do nfvel 2 

ou 3, nas bolsas de valores dos EUA. 

5.1.1 - Lei Sarbanes-Oxley 

Em 2001, a empresa norte americana En ron, uma das maiores 

companhias de distribuigao de energia do mundo, ap6s escandalos financeiros 

provocados por manipulagao de seus demonstratives contabeis, foi levada a 

falencia juntamente com a empresa de auditoria Arthur Andersen. lsso 

aconteceu porque neste perfodo nao havia exigencia legal de presenga de 

controles internes nas empresas n6rte-americanas, bern como nao havia a 

figura da responsabilidade legal sobre os dirigentes pelas informag6es geradas. 

Nesta mesma epoca outras empresas faliram, o que levou o Governo dos 

Estados Unidos a regulamentar as normas contabeis existentes e torna-las 
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mais eficazes, surgindo assim a Lei Sarbanes-Oxley e, paralelamente, o 

Certificado SAS 70 (Statement on Auditing Standards No. 70). 

A hist6ria da Enron trouxe a SOX a tona a fim de evitar fraudes nos 

demonstrativos financeiros, responsabilizando os dirigentes pelas informag6es 

das empresas atraves da lei. Contudo, recentemente, a quebra de bancos nos 

Estados Unidos foi motivada pelo fato da SOX nao ser obrigat6ria para bancos 

ou parte deles, o que fez com que esses bancos acumulassem uma serie de 

tftulos invalidos que a "valor de livro" passaram a valer mais que os pr6prios 

ban cos. 

A SOX preve a criagao, nas empresas, de mecanismos de auditoria e 

seguranga confiaveis, definindo regras para a criagao de comites encarregados 

de supervisionar suas atividades e operag6es, formados em boa parte por 

membros independentes. lsso com o intuito explfcito de evitar a ocorrencia de 

fraudes e criar meios de identifica-las quando ocorrem, reduzindo os riscos nos 

neg6cios e garantindo a transparencia na gestao. 

A SOX torna os Diretores Executivos e Diretores Financeiros 

explicitamente responsaveis por estabelecer e monitorar a eficacia dos 

controles internos em relagao aos relat6rios financeiros e a divulgagao de 

informag6es. As empresas de auditoria e os advogados contratados ganham 

maior independencia, mas tambem aumenta muito o grau de responsabilidade 

sobre seus atos. Tambem aumenta muito a regulamentagao sobre as 

modalidades de contratagao de tais servigos (auditoria, legais etc ... ), sobre o 

relacionamento entre empresa e estes prestadores de servigos e sobre os 

limites de atuagao (servigos que podem e nao podem ser prestados) e a gestao 

de eventuais conflitos de interesses 

0 Certificado SAS 70 do AICPA (American Institute of Certified Public 

Accountants), torna obrigat6rio a contratagao de auditoria externa habilitada por 

6rgaos norte-americanos, e tern por finalidade garantir os procedimentos de 

controle e gerenciamento das informag6es. 0 Certificado SAS 70 e aplicavel a 

todas as empresas prestadoras de servigo que p6dem afetar as informag6es 

financeiras de seus clientes, sendo comumente utilizado em empresas de 

outsourcing e de tecnologia (IT). A SAS 70 tern como principal objetivo 

proporcionar urn ambiente de seguranga contra o risco de erros de 

langamentos, o que geraria os chamados "Ativos podres". 
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5.1.1.1 - Comparative: SOX versus Legislac;ao brasileira 

De acordo com a pesquisa desenvolvida por Santos e Lemes, ha uma 

diverg€mcia relevante entre a legislagao brasileira e a Lei Sarbanes-Oxley, isso 

se deve principalmente a cultura contabil brasileira, a qual e considerada 

apenas a legislagao do imposto de renda, ou seja, a lei que pode influenciar o 

fluxo de caixa da empresa, o que permite assim uma tradigao de poucos 

controles e auditorias, e por esta razao a Lei Sarbanes-Oxley muda o contexto 

que as empresas estavam a costumada a desempenhar suas atividades. 

Lei Sarbanes-Oxley Brasil 

• As empresas de auditoria nao podem 
• 0 auditor independente nao pode prestar prestar servi<;;:o de consultoria ou outros 
servi<;;:o de consultoria a empresa que ele servi<;;:os que possam caracterizar a perda 

esta auditando. (Se<;;:ao 101) de sua objetividade e independencia. {I.N. 
- CVM 308/99) 

• Prolbe direta ou indiretamente, inclusive 
por intermedio de subsidiarias, a oferta, 

manuten<;;:ao, amplia<;;:ao ou renova<;;:ao de • Nao existe a proibi<;;:ao de emprestimos. 
emprestimos entre a empresa e quaisquer 

conselheiros ou diretores. (Se<;;:ao 402) 

• Exige padroes de conduta e maior 
responsabilidade dos advogados. 

Qualquer irregularidade legal cometida • Nao existe obrigatoriedade deste relata. 
pelos clientes o advogado devera 

comunicar tal irregularidade ao Comite de 
Auditoria. (Se<;;:ao 307) 

• Trimestralmente, em conjunto com as 
demonstra<;;:6es financeiras a companhia 

• Os diretores executives e os diretores 
deve divulgar relat6rio preparado pela 

financeiros devem emitir relat6rios 
administra<;;:ao com a discussao e analise 

trimestrais contendo a certifica<;;:ao de que 
dos fatores que influenciaram 

preponderantemente o resultado, 
eles executaram a avalia<;;:ao da eficacia indicando os principais fatores de risco a 

dos controles. (Se<;;:ao 302) que esta sujeita a companhia, internes e 
externos. (Cartilha Governan<;;:a 

Corporativa- CVM). 



• Caso a empresa apresente erros nas 
demonstratives contabeis e tenham que 
republica-los gerando prejufzos para a 

empresa, o Diretor Financeiro e o 
Presidente terao que devolver qualquer 
bonus e ate mesmo participa<;ao nos 

lucros que eles tenham recebido. (Se<;ao 
304). 
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• Nao existe obrigatoriedade deste fato. 

Quadro 1: SOX versus Lei Brasileiras- fonte: Santos e Lemes 

-
5.1.1.2 - Empresas Brasileiras e a SOX 

Todos as organiza<;6es brasileira que tern suas a<;6es negociadas no 

mercado de capital americano, exemplo a bolsa de valores de nova York, tern 

que se adequar a lei SOX, esta adequa<;ao e urn processo complexo do qual 

algumas empresas ja fazem partes, estas sendo: Fibria, AmBev, Net, Petrobras 

entre outras. Algumas empresas como Fibria e Pao-de-A<;ucar criaram comites 

de auditorias o que facilita e contribui para o processo implanta<;ao e de 

atualiza<;ao da Lei Sarbanes-Oxley. 

A Petrobras foi uma das empresas que se adequou a Lei Sarbanes

Oxley. De acordo com COSTA (2003) em urn trabalho realizado pelo mesmo a 

Petrobras, para apresentar uma boa governan<;a corporativa ja havia realizado 

algumas modifica<;6es como exemplo: C6digo de Etica, restri<;6es das 

atividades dos auditores externos e outros pontes. Dessa forma, para se 

adequar a regulamenta<;ao Sox a empresa realizou apenas algumas mud~m<;as 

como a implanta<;ao do comite de auditoria e para isto seguiu as seguintes 

regras: "os auditores externos devem se reportar diretamente ao comite de 

auditoria; o comite deve ser constitufdo por Conselheiros da Administra<;ao 

independentes; o comite deve estabelecer procedimentos para recep<;ao, 

reten<;ao e tratamento de reclama<;6es confidenciais ou an6nimas recebidas de 

empregados da companhia, relativas a aspectos contabeis de auditoria; o 

comite deve ter autoridade para prover assessoramento externo onde 

necessaria". Ainda de acordo com o trabalho de COST A (2003) a empresa Net 

tambem realizou as mudan<;as necessarias para adequagao a Lei Sox. Essas 
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mudanc;as ocorreram em algumas etapas. Na primeira etapa ocorreu a 

preparac;ao do projeto, a definic;ao de controle interne e a preparac;ao das 

equipes de trabalho. Na segunda etapa ocorreu a preparac;ao, documentac;ao e 

avaliac;ao dos controles. Ja na terceira etapa foram realizados os testes e 

monitoramento dos controles, juntamente com a preparac;ao e validac;ao dos 

relat6rios pelo Presidente e Diretores Financeiros. 

De acordo com Santos (artigo) o objetivo dessa etapa foi identificar os 

pontes fracos e montar uma estrutura de monitoramento continuo dos controles 

implementados. Devido ao processo de adaptac;ao a nova lei, as empresas de 

auditoria e consultoria ampliaram seu mercado de atuac;ao e desenvolveram 

um novo servic;o, que foi denominado de "gap analysis". Tal servic;o e 
desenvolvido por uma equipe especializada em identificar se existem 

significativas diferenc;as entre o sistema de controle da empresa e o que esta 

sendo exigido na lei. A empresa de auditoria Deloitte. 

5.1.2 - Certifica~ao SAS70 

A busca de investimentos ou a captac;ao de recursos no mercado de 

capitais tern exigido que as instituic;6es reporte a certas regras ou 

procedimentos considerados ideais, como a implementac;ao da Lei Sarbanes

Oxley para obter crescimento economico no contexte internacional, sendo a 

aplicac;ao da SOX obrigat6ria para empresas que desejam negociar ac;6es na 

bolsa de valores dos EUA. 

A Lei Sarbanes-Oxley, criada pelos senadores americanos Paul 

Sarbanes e Michael Oxley e sancionada em 2002, e uma regulamentac;ao que 

trata de controles internes, elaborac;ao de relat6rios financeiros e divulgac;6es; 

e tern como base princfpios de Governanc;a Corporativa e toea principalmente a 

responsabilidade penal da diretoria. Quante a aplicabilidade, sua adequac;ao e 
obrigat6ria por todas as empresas americanas de capital aberto e empresas 

estrangeiras com ac;6es negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. 

A lei criou uma nova autoridade reguladora para o setor da 

contabilidade: o Conselho de Supervisao Contabil das Companhias Abertas 
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(Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB). Para evitar alguns 

conflitos de interesses, os auditores foram proibidos de fazer uma variedade de 

trabalhos nao ligados a auditorias para os clientes. As empresas tiveram que 

estabelecer comites de auditoria independentes, emprestimos das empresas 

para seus executives foram proibidos, altos executives tiveram que certificar as 

contas de suas empresas e informantes ganharam uma maior protegao ao 

emprego nos casos em que reportam suspeitas de atividades fraudulentas. 

Estruturada em 11 tftulos e 69 seg6es, a SOX busca reparar a perda da 

confianga publica nos Hderes empresariais norte-americanos e enfatizar mais 

uma vez a importfmcia dos padr6es eticos na preparagao de suas informag6es 

financeiras, com o objetivo de evitar o surgimento de novas fraudes nas 

empresas. Alguns dos tltulos da SOX sao abordados a seguir, com enfase nas 

seg6es de maior relevfmcia as empresas brasileira com ag6es negociadas no 

mercado norte-americana: 

a) Titulo I: Conselho de Supervisao Contabil das Companhias Abertas -

Constitui-se de 9 seg6es que relatam sobre a formagao do Comite de 

Auditoria; seus deveres; o exame da qualidade; o controle e a 

independencia dos padr6es e das regras; o registro obrigat6rio com o 

conselho e as empresas de auditoria estrangeiras. A Lei determina que 

devera ser constituldo urn Comite de Auditoria ou 6rgao semelhante 

como o Conselho Fiscal, para fiscalizar a auditoria das companhias 

abertas, que estao submetidas as leis de seguranga, protegendo dessa 

forma os interesses dos investidores e a precisao na preparagao das 

informag6es contabeis das empresas. 

b) Titulo II: lndependencia do Auditor- Reune 9 seg6es que determinam 

o comportamento do auditor. Neste titulo a SEC (Securities and 

Exchange Commission) institui regras que prolbem alguns servigos 

considerados fora do ambito de pratica dos auditores. Alem disso, 

prolbe que os s6cios de auditoria sejam recompensados por vender 

servigos que nao sao de auditoria e determina que os comites pre

aprovem todos os servigos prestados pela empresa de auditoria. A 

SEC adotou novas regras para aprimorar a SOX e entre elas obriga o 

rodlzio peri6dico dos s6cios da empresa de auditoria, exige uma 

comunicagao p~ri6dica entre o auditor e o Comite de auditoria. 
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c) Titulo Ill: Responsabilidade Corporativa- E composto de 8 seg6es, a 

segao 301 determina a criagao do comite de auditoria composto por 

membros independentes que deverao supervisionar os processo de 

elaboragao, divulgagao e auditoria das demonstrag6es tinanceiras. A 

segao 302, de maior destaque deste titulo, tambem conhecida como 

"Certiticag6es", estabelece que o presidente e o diretor tinanceiro 

devem assumir pessoalmente a responsabilidade pela autenticidade 

das demonstrag6es tinanceiras. Alem disso, sao responsaveis pelo 

estabelecimento e manutengao do controle interno da empresa. 0 

controle interno e urn dos itens exigidos com bastante rigor pela · 

legislagao Sarbanes-Oxley. Ainda neste titulo encontra-se a segao 304, 

a qual determina que o Presidente e o Diretor Financeiro devem 

devolver a companhia valores recebidos como bonus, compensag6es, 

e ganho com a venda de valores mobiliarios durante o periodo de 12 

meses ap6s a publicagao dos relat6rios tinanceiros, caso estes tenham 

que ser revistos devido a alguma conduta impr6pria. 

d) Titulo IV: Divulgagao de dados tinanceiros- Compreende 8 seg6es que 

destacam principalmente a evidenciagao contabil e o controle interno. A 

segao 401 determina que cada relat6rio tinanceiro deve ser preparado 

de acordo com os prindpios contabeis geralmente aceitos e devem ser 

revisados de acordo com as normas da SEC. Ainda nesta segao fica 

estabelecido que a SEC deve avaliar cada relat6rio anual e trimestral 

identificando transag6es inaceitaveis. A segao 402 proibe os 

emprestimos pessoais para os executives, tanto presidentes como 

diretores. Este titulo estabelece urn c6digo de etica para 

administradores encarregados tinanceiros e determina que o comite de 

auditoria apresente urn especialista financeiro como membra. A segao 

404 intitulada: "Avaliagao da gestao de Controles lnternos" tambem 

conhecida por divulgagao exige que o presidente e os diretores 

financeiros da companhia divulguem urn relat6rio sobre a efetividade 

dos controles internos e a elaboragao das demonstrag6es financeiras, 

juntamente com os relat6rios anuais. Este relat6rio devera confirmar a 

responsabilidade dos executives pelo estabelecimento e manutengao 

de controles e procedimentos internos para emissao dos relat6rios 
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financeiros e avaliar a eficacia dos controles entao estabelecidos. Esta 

se<;ao determina ainda, que o auditor externo da companhia deve emitir 

urn relat6rio individual confirmando a avalia<;ao da administra<;ao sobre 

a eficacia dos controles e procedimentos internes para a emissao de 

relat6rios financeiros. 0 Certificado SAS 70 esta ligado a esta se<;ao da 

SOX. 

e) Titulo IX: Penalidades para crimes de colarinho branco - Divide-se em 

6 se<;oes. A se<;ao 902 desse titulo determina que qualquer pessoa que 

tente ou conspire para cometer alguma irregularidade estara sujeito a 

penalidades. A se<;ao 906 denominada responsabilidade corporativa 

pelos relat6rios financeiros, determina que os diretores executives e os 

diretores financeiros assinem e certifiquem o relat6rio peri6dico, o qual 

apresenta as demonstra<;oes financeiras. 

A maioria das discussoes em torno da lei Sarbanes-Oxley concentra-se 

nas se<;oes 302 e 404 e 906, ja que tratam especificamente: das 

responsabilidades dos diretores executives e financeiros para com a fidelidade 

dos numeros nas demonstra<;oes financeiras, avalia<;oes dos controles e 

procedimentos internes para a emissao dos relat6rios financeiros e das multas 

e penalidades aplicadas aqueles que cometerem fraudes. 

A SEC e o 6rgao regulador do mercado de a<;oes nos Estados Unidos, 

similar a CVM no Brasil, e tern normas especfficas, exigindo o cumprimento da 

SOX, alem da certifica<;ao SAS 70 pelas empresas de outsourcing. Por 

enquanto no Brasil, a Bovespa nao tern normas especfficas, contudo a CVM 

exige a manuten<;ao de urn canal direto de comunica<;ao com os acionistas, o 

de Rela<;oes com lnvestidores (RI) para companhias abertas. 

A empresa X permite que seus clientes, que negociam suas a<;oes nas 

bolsas de valores, mantenham a confiabilidade dos dados apresentados 

at raves de auditorias ·extern as nas Demonstra<;oes Financeiras e intern as nos 

processes. Devido a necessidade de independencia das auditorias e 

regulamenta<;ao norte-americana. 

A Sarbanes-Oxley passou a determinar que as empresas adotem urn 

controle interne mais rfgido como objetivo de garantir exatidao, confiabilidade e 

transparencia na divulga<;ao das informa<;oes financeiras e dos atos da 

administra<;ao. Neste contexte, a empresa X (outsol!rcing) passa a desenvolver · 
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mecanismos de controle interne, baseados na metodologia COSO descrita a 

seguir, para dar cumprimento a Lei Sarbanes-Oxley e obter a certificac;ao SAS 

70 respectivamente. 

5.1.3- coso 
Existe urn relacionamento direto entre os objetivos, que uma 

organizac;ao empenha-se em alcanc;ar, e os componentes do gerenciamento de 

riscos corporativos que representam aquila que e necessaria para o seu 

alcance. Esse relacionamento e apresentado em uma matriz tridimensional em 

forma de cuba, ilustrada na figura 03. As quatro categorias de objetivos 

( estrategicos, operacionais, de comunicac;ao e conformidade) estao 

representadas nas colunas verticais. Os oito componentes nas linhas 

horizontais e as unidades de uma organizac;ao na terceira dimensao. Essa 

representac;ao ilustra a capacidade de manter o enfoque na totalidade do 

gerenciamento de riscos de uma organizac;ao, ou na categoria de objetivos, 

componentes, unidade da organizac;ao ou qualquer urn dos subconjuntos. 

Figura 03 - Matriz tridimensional do COSO 

A estrutura apresentada estabelece quatro categorias de objetivos para 

a organizac;ao: a) estrategicos, metas de nfvel mais elevado; b) Operacional, 

tern como meta a utilizac;ao eficaz e eficientes dos recursos; c) Comunicac;ao, 

relacionados a confiabilidade dos relat6rios; d) Conformidade, fundamentam-se 

no cumprimento das leis e dos regulamentos pertinentes. 



21 

0 gerenciamento de riscos corporativos e constitufdo de oito 

componentes inter-relacionados, pelos quais a administra<;ao gerencia a 

organiza<;ao, e estao integrados com o processo de gestao. Esses 

componentes sao: 

a) Ambiente lnterno: compreende o tom de uma organiza<;ao e fornece a 

base pela qual os riscos sao identificados e abordados pelo seu 

pessoal, inclusive a filosofia de gerenciamento de riscos, o apetite a 

risco, a integridade e os valores eticos, alem do ambiente em que estes 

estao inseridos. 

b) Fixa<;ao de Objetivos: os objetivos devem existir antes que a 

administra<;ao possa identificar os eventos em potencial que poderao 

afetar a sua realiza<;ao. 0 gerenciamento de riscos corporativos 

assegura que a administra<;ao disponha de urn processo implementado 

para estabelecer os objetivos que propiciem suporte e estejam 

alinhados com a missao da organiza<;ao e sejam compatfveis com o 

seu apetite a riscos. 

c) ldentifica<;ao de Eventos: os eventos internos e externos que 

influenciam o cumprimento dos objetivos de uma organiza<;ao devem 

ser identificados e classificados entre riscos e oportunidades. Essas 

oportunidades sao canalizadas para os processes de estabelecimento 

de estrategias da administra<;ao ou de seus objetivos. 

d) Avalia<;ao de Riscos: os riscos sao analisados, considerando-se a sua 

probabilidade e o impacto como base para determinar o modo pelo 

qual deverao ser administrados. Esses riscos sao avaliados quanta a 
sua condi<;ao de inerentes e residuais. 

e) Resposta a Risco: a administra<;ao escolhe as respostas aos riscos -

evitando, aceitando, reduzindo ou compartilhando - desenvolvendo 

uma serie de medidas para alinhar os riscos com a tolerancia e com o 

apetite a risco. 

f) Atividades de Controle: polfticas e procedimentos sao estabelecidos e 

implementados para assegurar que as respostas aos riscos sejam 

executadas com eficacia. 

g) lnforma<;oes e Comunica<;oes: as informa<;oes relevantes sao 

identificadas, colhidas e comunicadas de forma e no prazo que 
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permitam que cumpram suas responsabilidades. A comunicagao eficaz 

tambem ocorre em urn sentido mais amplo, fluindo em todos nfveis da 

organizagao. 

h) Monitoramento: a integridade da gestao de riscos corporativos e 

monitorada e sao feitas as modificag6es necessarias. 0 monitoramento 

e realizado atraves de atividades gerenciais contfnuas ou avaliag6es 

independentes ou de ambas as formas. 

0 controle interno esta situado no centro, e faz parte integral do 

gerenciamento de riscos corporativos. Esse gerenciamento e de carater mais 

amplo do que o controle interno, expandindo e acrescentando detalhes a este 

para formar uma conceituagao mais robusta e totalmente focada em risco. 0 

"Controle lnterno- Estrutura lntegrada", primeiro estudo do COSO, divulgado 

em 1992, passa a integrar o estudo "Gestao de Riscos Corporativos - Estrutura 

lntegrada". 

5.1.3.1- A metodologia COSO aplicada a empresas 

Para que o programa de controle interno implementado nas 

organizag6es se encaixe perfeitamente as exigencias impostas pela SOX, e 

recomendavel o conhecimento e cumprimento de todas as seg6es da lei, assim 

como a sua aplicabilidade e a selegao de uma estrutura de controle interno 

apropriada. Dentre as varias estruturas de controle interno existentes, destaca

se o Commitie of Sponsoring Organization of Tradeway Commission- COSO, 

dominante nos Estados Unidos na implementagao da segfw 404 da Lei 

Sarbanes-Oxley. 

A metodologia do COSO comegou a ser estudada em 1985, como 

suporte a Comissao Norte-Americana dos Relat6rios Fraudulentos, sendo uma 

iniciativa para estudar os fatores causais que levavam a confecgao de 

relat6rios financeiros fraudulentos, ganhando uma maior representatividade 

ap6s escfmdalos corporativos nos Estados Unidos, como o da Enron, e 

tambem como advento da Sarbanes-Oxley. 

0 COSO e uma entidade sem fins lucrativos dedicada a melhoria dos 

relat6rios financeiros atraves da etica, efetividade dos controles internos e 
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governanc;a corporativa. E composto por cinco das principais associac;6es de 

classe de profissionais ligados a area financeira nos Estados Unidos. 

AI CPA 
American Institute of Certified Public lnstituto Americana de Contadores Publicos 
Accounts Certificados 

AAA American Accounting Association Associa<;ao Americana de Contadores 
FEI Financial Executives lnternacional Executivos Financeiros lnternacional 
IIA The lnsititute of Internal Auditors lnstituto dos Auditores lnternos 
IMA Institute of Management Accountants lnstituto dos Contadores Gerenciais 

Quadro II: Componentes do COSO - fonte: Franceschi 

0 Comite trabalha com independencia, em relac;ao a suas entidades 

patrocinadoras. Seus integrantes sao representantes da industria, dos 

contadores, das empresas de investimento e da Balsa de Valores de Nova 

York. 0 primeiro presidente foi James C. Treadway, de onde veio o nome 

"Treadway Comission". 

Para OS integrantes do COSO, 0 ponte de partida e a definic;ao de 

controle interne, que segundo eles e urn processo desenvolvido para garantir, 

·com razoavel certeza, que sejam atingidos os objetivos da empresa. Em seu 

estudo COSO "Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura lntegrada", o 

comite afirma que a premissa inerente ao gerenciamento de riscos corporativos 

e que toda organizac;ao existe para gerar valor as partes interessadas, e 0 

gerenciamento de riscos corporativos possibilita aos administradores tratar com 

eficacia as incertezas, bern como os riscos e as oportunidades a elas 

associadas, a fim de melhorar a capacidade degerar valor. 

Logo, a aplicac;ao da metodologia COSO nas empresas 'e possfvel 

inicialmente com a criac;ao de uma area responsavel pela gerencia e 

"fiscalizac;ao" desta metodologia, alem da criac;ao de projetos que permitam 

que esse procedimento seja ampliado para todos os colaboradores da 

instituic;ao, processo de auditorias, processo de analises e evoluc;ao, alem 

deste pontes a possibilidade de criar uma meta para este processo podera 

permitir maier abrangencia dos colaboradores no procedimento da metodologia 

COSO. 

5.2 - Controles lnternos 

Os controles internes sao ferramentas importantes no combate a 

mortalidade de fraudes e erros, pois alem de controlar todas as operac;6es e 
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evitar erros e fraudes, serve tambem como auxflio na tomada de decis6es do 

empresario. Nestas empresas, os controles basicos como fluxo de caixa, 

controle de estoque, contas a pagar, contas a receber sao de grande 

import€mcia, o que permite ao empresario ter uma visao mais ampla do 

funcionamento da empresa. De acordo com o Conselho Regional de 

Contabilidade de Sao Paulo (1998, p. 44): 

a) Uteis - quando salvaguarda os ativos da empresa e promove o 
bom desenvolvimento dos neg6cios, protegendo as empresas e as 
pessoas que nela trabalham; 
b) Praticos- quando apropriado ao tamanho da empresa e ao porte 
das operag6es, objetividade ao que controlar e simples na sua 
aplicagao; 
c) Econ6micos- quando o beneficia de mante-lo e maior que o seu 
custo ( custo/beneffcio). 

0 sistema de controle interno de uma empresa se decomp6e em dois 

grupos de controle: os de natureza contabil e os de natureza administrativa. 

Observemos o que exp6e Drucker (1998). 

[. .. ] Os controles ligam-se aos fatos, isto e, a acontecimentos 
ocorridos anteriormente. 0 controle relaciona-se com 
expectativas, isto e, com o futuro. Os controles sao analfticos, 
preocupam-se com 0 que era e 0 que e. 0 controle e normativo 
e diz respeito aquila que deve ser. (DRUCKER, 1998, p. 503) 

Portanto, pode-se afirmar que os controles constituem os meios para se 

atingir determinado tim, qual seja o de elevar o nfvel de desempenho 

organizacional, a medida que por meio dos controles pode-se identificar se os 

processos administrativos estao atingindo o padrao de desempenho 

determinado. 

5.2.1 - As Caracterfsticas dos Controles 

De acordo com Chiavenato (2004, p. 528), urn sistema eficaz de controle 

precisa reunir os seguintes aspectos: 

a) orientagao estrategica para resultados: os controles devem apoiar 
pianos estrategicos e focalizar as atividades essenciais que fazem a 
real diferenga para a organizagao; 
b) compreensao: os controles devem apoiar o processo de tomada de 
decis6es apresentando dados em termos compreensfveis. 0 controle 
deve evitar relat6rios complicados e estatfsticas enganosas; 
c) orientagao rapida para as exceg6es: os controles devem indicar os 
desvios rapidamente, atraves de uma visao panoramica sabre onde as 
variag6es estao ocorrendo e o que deve ser feito para corrigi-las 
adequadamente; 



25 

d) flexibilidade: o controle deve proporcionar um julgamento individual e 
que possa ser modificado para adaptar-se a novas circunstancias e 
situag6es; 
e) autocontrole: o controle deve proporcionar confiabilidade, boa 
comunicagao e participagao entre as pessoas envolvidas; 
f) natureza positiva: o controle deve enfatizar o desenvolvimento, 
mudanga e melhoria. Deve alavancar a iniciativa das pessoas e 
minimizar o papel da penalidade e das punig6es; 
g) clareza e objetividade: o controle deve ser imparcial e acurado para 
todos. Deve ser respeitado como urn prop6sito fundamental: 
a melhoria do desempenho. 

Para Drucker (1998, pp. 505-508), tais caracterfsticas explicitam que nas 

organizag6es humanas, os controles nao podem ser nem objetivos nem 

neutros haja vista que, em uma situagao perceptiva complexa como a que se 

apresenta a empresa comercial, o ato de medir nao e objetivo nem neutro; ele 

e subjetivo, e necessariamente sofre influencias. Eles fixam metas e valores, e 

devem concentrasse nos resultados. Eles sao necessaries tanto em relagao 

aos acontecimentos mensuraveis como em relagao aos nao-mensuraveis. 

Portanto, o administrador precisa estar ciente de que os controles 

influenciam diretamente o · desempenho organizacional, no entanto, sua 

implementagao demanda uma serie de particularidades, considerando que tais 

processes se dao em organizagao composta por seres humanos, cuja 

avaliagao de desempenho se da por meio de fatos mensuraveis e, tambem, 

nao mensuraveis. 

Assim, o administrador precisa estar capacitado a tomada de decis6es 

em relagao aos controles internos da empresa, levando em consideragao as 

caracterfsticas expostas ate este ponto, como tambem compreender os 

requisites relatives ao exercfcio do controle no ambito organizacional. 

De acordo com Drucker (1998, pp. 508-509), para que o administrador 

possa exercer controle, os controles internes devem atender a sete requisites. 

Os controles devem ser: 

a) economicos: a primeira pergunta que o administrador deve fazer ao 
utilizar um sistema de controles e: "Quais sao as informag6es mfnimas 
de que necessito para exercer o controle?"; 
b) expressivos: os controles devem sempre relacionar-se com os 
objetivos basicos e com as prioridades a estes conferidas; 
c) adequados: os controles devem ser adequados ao carater e a 
natureza dos fenomenos que se medem, para que fornegam um 
panorama correto e a base para medidas eficazes; 
d) congruentes: cabe ao administrador julgar o tipo de mensuragao · 
apropriado ao fenomeno que quer medir; 
e) oportunos: as mensurag6es frequentes nao proporcionam 
necessariamente melhor controle; e necessaria que a dimensao 
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temporal dos controles corresponda a dura~ao temporal do fato 
medido; 
f) simples: os controles complicados s6 confundem, desviam a aten~ao 
daquilo que deve ser controlado, para a mecanica e a metodologia do 
controle em si; 
g) operacionais: os controles devem concentrar-se sobre a a~ao, pois a 
a~ao, e nao a informa~ao constitui sua finalidade. 

Deve-se ressaltar neste contexte a importfmcia do desempenho da 

atua(fao do administrador, pois este necessitara dirigir de maneira coerente os 

controles em rela(fao ao desempenho organizacional, com a estrategia global 

da empresa, levando em considera(fao as caracterlsticas e os requisites a 
ado<fao dos controles internes. 

5.2.2 - Controle lnternos e a SOX 

De acordo com a pesquisa sera baseada nas Se<f6es 302 e 404 da 

SOX. Conforme editado no Titulo Ill, da Se(fao 302 da Lei Sarbanes-Oxley, a 

SEC apresentou uma regra para certifica(fao, "Regra final: Certifica(fao da 

divulga(fao dos relat6rios trimestrais e anuais das companhias" efetivada em 29 

de agosto de 2002 esta regra requer que cada relat6rio trimestral e anual 

apresentado para o publico sob o ato de 1934, o Presidente e o Diretor 

Financeiro devem fornecer certifica(f6es contendo diversos reconhecimentos, 

conforme alguns descritos abaixo: 

1. Que eles revisaram o relat6rio. 

2. Que baseado em seus conceitos o relat6rio nao contem nenhum 

indicador ou fato material falso. · 

3. Que baseado em seus conhecimentos, as informa(f6es financeiras 

representam precisamente em todos os aspectos materiais a posi(fao financeira 

da companhia e seus resultados. 

4. Que eles sao responsaveis pelo relat6rio de estabelecimento 

manuten(fao e efetividade dos controles e procedimentos adotados assim como 

pelo relat6rio sobre a eficacia da divulga(fao de controles e procedimentos 

baseados em sua avalia(fao dentro de 90 dias antes da emissao do mesmo. 

0 cumprimento de algumas determina(f6es da Se(fao 302 pode parecer 

relativamente simples, uma vez que reafirmar a cada trimestre que o diretor 
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executivo e o diretor financeiro sao responsaveis pelos controles e 

procedimentos de divulga~ao sera uma tarefa habitual. 

A Se~ao 404 vern a complementar a Se~ao 302. 

Conforme esta redigido na Lei no Titulo IV, Se~ao 404, a SEC prop6e 

uma regra que, se adotada, requer que cada relat6rio anual emitido por uma 

companhia contenha urn relat6rio de controles internos declarando: 

1 . Responsabilidade da gerencia para estabelecer e manter controles 

internos adequados e procedimentos para o relat6rio financeiro. 

2. Conclus6es da gerencia sobre a eficacia de controles e de 

procedimentos internos para redigir o relat6rio financeiro, baseado na avalia~ao 

da gerencia. 

3. Que o auditor externo atestou e relatou no parecer. 

Esta regra proposta nao especifica o conteudo exato do relat6rio de 

controles internos indicando somente que a gerencia deve fazer o relat6rio 

especialmente as circunstancias da companhia. 0 que_ e obvio, entretanto, e 

que os controles internos e os procedimentos da companhia para emitir 

relat6rios financeiros devem ser documentados de maneira a permitir a revisao 

e entendimento. 

Agora, como uma compreensao mais abrangente das Se~6es 302 e 404 

da SOX, torna-se clara uma estrategia eficaz, as determina~6es de ambas as 

se~6es podem ser direcionadas atraves de uma unica metodologia. Urn 

programa de controles internos que focaliza simultaneamente a divulga~ao e a 

emissao de relat6rios financeiros pode atender as exigencias trimestrais da 

Se~ao 302 e as exigencias anuais da Se<;ao 404, bern como suprir as 

necessidades dos auditores independentes para executar seus procedimentos 

de certifica~ao. 

A reivindica~ao para urn alinhamento mais proximo das exigencias das 

duas se~6es da Lei Sarbanes-Oxley tern sido unanime entre a comunidade 

empresarial, e a maioria dos observados espera que a SEC continue 

caminhando nessa dire~ao. 

5.3 - Fraudes 

A NBC T11 define fraude e erro: Fraude: o ato intencional de omissao ou 

manipula~ao de transa~6es, adultera~ao de demonstra~6es contabeis; Erro: o 
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ato nao intencional resultante de omissao, desatengao ou rna interpretagao de 

fates na elaboragao de registros e demonstragoes contabeis. Ao verificar 

indlcios de fraude ou erro, cabe ao auditor averiguar as diligencias da situagao, 

realizando todos os procedimentos cablveis, a tim de obter as evidencias 

necessarias sobre o assunto. 

De acordo com a NBC T 11 Fraude e erros, detalha que o termo fraude 

refere-se a ato intencional de omissao ou manipulagao de transagoes, 

adulteragao de documentos, registros e demonstragoes contabeis. A fraude 

pode ser caracterizada por: 

a) manipulagao, falsificaga-o ou alteragao de registros ou documentos, de modo 

a modificar os registros de ativos, passives e resultados; 

b) apropriagao indebita de ativos; 

c) supressao ou omissao de transagoes nos registros contabeis; 

d) registro de transagoes sem comprovagao; e 

e) aplicagao de praticas contabeis indevidas. 

0 termo erro refere-se a ato nao-intencional na elaboragao de registros e 

demonstragoes contabeis, que resulte em incorregoes deles, consistente em: 

a) erros aritmeticos na escrituragao contabil ou nas demonstragoes contabeis; 

b) aplicagao incorreta das normas contabeis; 

c) interpretagao errada das variagoes patrimoniais. 

Sa (1998, p.51) afirma que o auditor localiza, relata a corregao dos erros, 

mas nao e sua responsabilidade a execugao da corregao. 

Os erros intencionais ou fraudes podem ser cometidos para: subtrair 

mercadorias, materias-primas, produtos e residues; subtrair -dinheiro, subtrair 

Htulos, iludir o fisco, evitando o pagamento de impastos, dissimular atos 

sujeitos a penalidades, encobrir falta de terceiros, alterar resultados para 

usufruir maiores percentagens em lucros, simular ocorrencias, iludir a opiniao 

de acionistas e autoridades monetarias, etc. Como se observam varies sao os 

objetivos para cometerem fraudes nas empresas, por isso se exige do auditor 

muita competencia, astucia e ceticismo, para que, ao deparar com- posslveis 

sinais de fraudes, tenha a capacidade de desmascara-las. Diante disso, pode

se afirmar que alguns setores ou atividades dentro das empresas sao 

particularmente passlveis de fraudes e erros merecem especial atengao do 
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auditor no que se refere a verifica<;fto dos controles internos e a posslveis 

indlcios de esquemas, a saber: 

Setor financeiro: compreendem o caixa efetivamente, bancos, contas a 

pagar e a receber, merece a averigua9ao minuciosa quanta a repetitivos 

endossos de cheques, reclama96es de clientes que afirmam estar sendo 

cobrados indevidamente, pagamentos de fornecedores em duplicidade, saldos 

de contas contabeis antigos e sem movimenta9ao, documentos suspeitos e 

que pare9am ser forjados ou ter sofrido adultera96es, etc; 

Almoxarifado: especial aten9ao em rela9ao a ajustes em demasia e 

diferen9as em contagens de estoques, · itens de inventario que pare9am nao 

estar sendo movimentados ha algum tempo, interesses particulares de 

funcionarios nas contagens dos estoques, etc; 

Compras: relacionamento com fornecedores sao extremamente diHceis 

de controlar, pois o esquema de fraude pode efetuar-se mediante repasse de 

recursos para contas bancarias do fraudador, ou ate mesmo em dinheiro, como 

tambem pode ocorrer por meio de privilegios e presentes desconhecidos pela 

empresa, etc; 

Vendas: podem ocorrer situa96es de descontos e prazos nao usuais, 

concessao de creditos indevidos, etc; 

Os setores e atividades descritos acima normalmente sao cenarios de 

fraudes que beneficiam funcionarios das empresas. No entanto tambem 

podem, e o auditor deve ficar bastante alerta para isso tambem, ocorrer 

situa96es de esquemas montados para o beneficiamento da empresa, nos 

quais normalmente 0 prejudicado e 0 fisco. 

Nesse caso, a auditoria precisa ser muito cuidadosa, possuir 

conhecimento profunda do neg6cio do cliente e da legisla9ao, para se certificar 

de que os procedimentos contabeis utilizados estao em conformidade com os 

princlpios fundamentais de contabilidade e a legisla9ao pertinente. 

Urn ponto a ser considerado no sentido de se aprimorar o trabalho do 

auditor na detec9ao de fraudes pode ser o da utiliza9ao de outros 

conhecimentos. Tal posicionamento gera opini6es divergentes, uma vez que a 

fraude nao e o objeto preclpuo da auditoria, mas por outro lado, no momenta 

atual, na tentativa de manuten9ao e expansao de mercados, esse trabalho 

pode vir a agregar valor a auditoria, merecendo, dessa maneira, estudos mais 
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aprofundados. A detecc;ao de fraudes nao e tarefa simples de se realizar, ate 

porque pessoas que esquematizam fraudes normalmente sao pessoas muito 

inteligentes e que tentam preservar-se de quaisquer suspeita, utilizando-se, 

para tal fim, de varios meios, inclusive as facilidades que a tecnologia tras. Em 

contrapartida a detecgao do erro, e mais simples, porque o erro vern sempre 

seguido de falhas, ficando evidente que houve o erro devido a ignorancia por 

parte de quem efetuou ou desenvolveu 

5.3.1 - Fraudes Versus Controles lnternos 

De acordo com relat6rio de pesquisa do grupo de auditoria KPMG 

realizado em 2009, foi evidenciado o perfil de fraudes e a relagao desta com 

controles internos. A pesquisa foi realizada em diversos seguimentos de 

atuagao de empresas, estas sendo principalmente o ramo industrial, as 

empresas selecionadas para a pesquisa correspondiam a urn faturamento 

anual entre R$ 250 milh6es a R$ 3 bilh6es. Os entrevistados foram os 

colaboradores dos cargos referentes a diretoria financeira, administrativa ou 

auditoria e revisao interna. 

e Ouimico e farmaceutico 

e Lojas de varejo 

Automotive 

lnfraestrutura e constru~ao 

Agroneg6cio 

e Bancos e seguradoras 

e Informatica e eletroeletr6nico 

Petr61eo e gas 

Transporte e logistica 

e Metalurgia 

' Telecomunica96es 

Servic;os p(lblicos 

Papel e celulose 

Energia 

Outros 

Figura 04 - Setor de atividade - KPMG 

Dentro da pesquisa foi questionado e validado diversos pontos 

relacionados a auditorias, sistemas de gestao e controles internos, o quais 

esses foram evidenciados com os seguintes resultados: 



5.3.1.1 Circunstancias facilitadoras 

l nsufici~ncia de sistemas de contro les lnternos 

Parti cularidade do ramo em que a ernp resa atua · 

Management override (possibilidade de a gerencia burlar os controles internos) 22~ 12~~ 
Falta de con<1u11ao na ernpresa 4% 

Outros 17% 

Figura 05 - Circunstancias facilitadoras - KPMG 
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64% 

Ou seja, as possibilidades que podem ser identificada dentro das 

organizag6es que permitem 0 desenvolvimento de ag6es que sao levadas a 

fraude ou erros. Dentre as opg6es estudadas pela KPMG a de maior 

ocorrencia entre as empresas questionadas o ineficiencia ou ausencia de 

controles internos permitem que os casas pontuais ou nao de fraude sejam 

crescentes, e o de menor relevancia e a ausencia de urn c6digo de conduta, ou 

de cultura da empresa. 

5.3.1.1 Mecanismos de controles internes eficientes 

Vista que dentro das possibilidades de maior Indices de fraudes ou erros 

dentro de uma organizagao, e a falta ou ineficiencia de controles internes, foi 

questionado a eficiencia e aplicabilidade de controles internes eficientes; para 

as empresas entrevistadas 60°/o concorda parcialmente com a possibilidade de 

controles internos ser eficiente, e inibir ou reduzir o numero de fraudes na 

organizagao. Numero considerado discordante com as possibilidades de 

fraudes na organizagao, vista que esta e a principal causa de problemas 

relacionados a erros; e possfvel compreender que os cargos mais altos da 

hierarquia discordam com a razao que pode justificar uma fraude. 
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Figura 06 - Mecanismos de controles internos eficientes - KPMG 

5.3.1.2 Os responsaveis por implementar controles antifraudes na 

organizac;ao 
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Ap6s os levantamentos iniciais de qual a principal causa que pode gera 

uma fraude na organizagao e a relagao dessa agao com controles internes, foi 

verificado de quem seria a responsabilidade de verificar e ate mesmo criar 

controles antifraudes na organizagao, e de acordo com a pesquisa e 
evidenciado que mais de 50°/o acredita que e de responsabilidade da auditoria 

interna implementar estes controles, o que tern a essencia de diminuir as 

fraudes. Este ponto pode ser considerado contradit6rio, visto que e o setor de 

auditoria interna que deve validar estes processos, e assim nao podendo ser o 

mesmo que cria. Outro numero de grande relevancia e o percentual de 

organizag6es que estao com o processo de implementagao de uma area 

especifica para a implementagao de uma area de antifraude, este sendo 12°/o 

das empresas entrevistadas. 

Auclit-oria interna 

.Area cie Cornpliance 

Are~:~ J u rfdica 

Area interna com ioco em "fraudes 

Consultores externos 

Outros 

Ern irnplernentagao 

0 10 20 30 40 50 60 

Figura 07- Responsaveis de implementar controles antifraude- KPMG 
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5.3.1.3 Empresas certificadas a Lei Sarbanes-Oxley {SOX) 

Apenas 31 °/o das empresas entrevistadas sao certificadas a SOX, o que 

e urn numero de grande expressao, vista que as empresas entrevistadas sao 

consideradas de grande porte, o que gera contradigao em suas ferramentas de 

controles. 

Figura 08 - Empresas com certificac;ao SOX- KPMG 

o Sim 

• Nao 

Entretanto, quando e questionado se a SOX e urn mecanisme de 

redugao de riscos 92°/o das organizag6es concordam que sim, a certificac;ao 

SOX e urn mecanisme eficaz para a redugao de erros e fraudes, porem de 

acordo com o questionamento anterior o numero de empresas que utilizam 

essa certificac;ao no Brasil ainda e reduzido. 

Sim 

• Nao 

Figura 09- SOX como urn mecanismo de redugao de fraude- KPMG 
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6 - Analise Matriz De Controles 

De acordo com a pesquisa realizada por Mauricio Le6n Lefcovich, que e 

especialista em Seis sigmas, a matriz de controles e uma forma de organizar e 

acompanhar os controles. 

"Es una manera de planificar por cuanto los funcionarios de 
Ia organizaci6n establecen cantidad de controles a ejecutar 
por perfodo de tiempo, con que elementos o recursos se 
van a contar, que cuestionarios se han de utilizar y quienes 
los elaboraran. Por medio de Ia delegaci6n se asigna por 
un lado quienes son los responsables de realizar los 
controles. Como el sistema matriCial hace uso de puntajes 
de eficacia, los aspectos o areas de mayor riesgos, los 
cuales surgen de los puntajes mas bajos, son aquellos en 
los cuales se han de priorizar los ajustes y correcciones, 
ademas a traves del analisis de las razones de los bajos 
puntajes se logra saber los motives que los originan y de 
tal forma adoptar las mejores acciones tendientes a su 
resoluci6n" (LEFCOVICH, sitio) 

Serao selecionados alguns controles SAS70 da area de custos e ativo 

fixo, o qual sera analisado de acordos com os objetivos propostos. Portanto a 

definigao de efici€mcia e eficacia de acordo com a pesquisa realizada por 

Martins: Eficiencia significa fazer um trabalho correto, sem erros e de boa 

qualidade. Eficacia e fazer um trabalho que_ atinja totalmente um resultado 

esperado. 

6.1 - Matriz: Custos 

De acordo com Eliseu Martins, a contabilidade de custos e a parte da 

ciencia contabil que se dedica ao estudo racional dos gastos feitos para se 

obter um bern de venda ou de consume, quer seja um produto, uma 

mercadoria ou um servigo. Contabilidade de Custos e o ramo da fungao 

financeira que acumula, organiza, analisa e interpreta os custos dos produtos, 

dos inventarios, dos servigos, dos componentes da organizagao, dos pianos 
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operacionais e das atividades de distribuigao para determinar o lucro, para 

controlar as operag6es e para auxiliar o administrador no processo de tomada 

de decisao. 

A empresa X tern doze controles internos que se tornaram controles da 

certificagao SAS70, dentre estes sera avaliado o controle sua aplicagao e 

assim sua eficiencia e eficacia. 

S b • Objetivos de controle geral 
Ref. P u (Reportado em relat6rio Descrigao dos controles 

rocesso SAS70) 

CUS-
1.1 

Provisao 
de 
estoques 

Objetivo de controle 1-
Controles para prover 
seguran9a razoavel de que o 
custeio dos estoques esteja 
registrado pelo valor correto 
e no perfodo 
apropriado. 

Mensalmente, os analistas da celula de custo/ativo fixo extraem do sistema BW, 
a posi9ao de todos os materiais em estoque, respective consume dos ultimos 12 
(doze) meses e consumo domes vigente, para todas as empresas. Com base 
nestas informay6es e elaborada uma planilha eletr6nica. onde os analistas 
apuram o consumo medio em estoque, disponibilidade atual e previsao de 
consume para os meses seguintes. 0 calculo da provisao e realizado com base 
nas premissas definidas no manual GVA e encaminhado para autorizayao da 
contabilidade geral. Os analistas de custos somente fazem o lan9amento dos 
valores aprovados pela unidade de neg6cio e reportados pela contabilidade geral 
pore-mail. 

0 controle chamado "Provisao de estoques" e a analise mensa! dos 

estoques com o objetivo de manter contabilizado apenas aqueles estoques que 

possam ser considerados bons, ou seja, estao em perfeito estado nao sendo 

considerados obsoletes. Esta verificagao e realizada de acordo com o manual 

GVA, o qual e um manual que a empresa X descreve suas principais regras de 

contabilizagao, esta sendo contabil ou gerencial. 

E possfvel identificar que a implantagao deste controle tern foco de 

manter seguranga e promover a melhor tratativa contabil para as contas do 

grupo de estoques, sendo assim este e um controle que causa impacto apenas 

contabil, ou seja, garante que a classificagao das contas contabeis e seus 

saldos sejam realizados com seguranga e eficacia. 

Por tanto, foi observado que este controle e abrangente para todas as 

empresas que sao clientes da empresa X, o que necessita a aprovagao 

realizada por cada cliente e posteriormente pelo contador, sendo esta a 

conclusao do controle. 
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5 
b _ Objetivos de controle 

Ref. P u geral (Reportado em Descrh;:ao dos controles 
rocesso relat6rio SAS70) 

Aloca<;:ao 
de custo 

CUS _ 1.2 de material 
nas ordens 
de 
produ<;:ao 

Objetivo de controle 1-
Controles para prover 
seguran<;:a razoavel de 
que o custeio dos 
estoques esteja 
registrado pelo valor 
correto e no periodo 
apropriado. 

0 relat6rio COG I, gerado a partir do sistema SAP R/3 e que identifica ordens de 
produ<;:ao encerradas com apontamento de estoques negativos, no final domes, 
para o fechamento do custeio, deve estar zerado. Caso o relat6rio gerado no final 
domes ainda aponte valores de COG I, deve ser comunicado pore-mail a 
unidade para que os vaJores sejam corrigidos. 
Os relat6rios COG I emitidos ao final do mes e os e-mails de comunica<;:ao 
encaminhados as unidades sao arquivados em diret6rio de rede da celula de 
custo. 

Este controle tern sua fungao de garantir o inicio do fechamento de 

custos, ou seja, e o controle que permite que todos os materiais utilizados na 

produgao fagam parte da mensuragao mensal do fechamento. A transagao 

utilizada e a COGI, que de forma simples e uma log de erros (registro de 

erros), demonstrando consumes de materias-primas, insumos e material de 

manutengao nao foram registrados de forma adequada no perfodo, ap6s a 

verificagao desta log as mensagens sao encaminhadas aos responsaveis para 

que as devidas tratativas acontegam dentro do devido perfodo. 

T odavia, ha casas que os registros de erros permanecem por outros 

perfodos, nesses casas a empresa X realiza uma provisao deste custo, o que 

permite uma tratativa paliativa para a realizagao do fechamento. Vista isto e 

possfvel definir que este e urn controle eficiente, porem ha lacunas com relagao 

as tratativas que permitem outras ag6es. 

Objetivos de 

R f Sub - controle geral Descric;:ao dos controles 
e · Processo (Reportado em 

cus -1.3 
Pre<;:o 
mediode 
material 

relat6rio SAS70) 

Objetivo de controle 
1- Controles para 
prover seguran<;:a 
razoavel de que o 
custeio dos 
estoques esteja 
registrado pelo valor 
correto e no periodo 
apropriado. 

Diariamente os analistas da celula de custo/ativo fixo s extraem do sistema 
SAP/R3 as informa<;:6es dos valores da varia<;:ao do pre<;:o media de estoques de 
cada item de materiais adquiridos de terceiros. As informa<;:6es sao exportadas 
para planilha eletr6nica, onde e realizada analise comparativa dos pre<;:OS mediaS 
do dia anterior com o pre<;:o medio do dia por material. exceto para materiais que 
contabilizam nas contas 11409010 - Materiais de Manuten<;:ao e 11410010 -
Materiais de Consumo , a fim de identificar altera<;;6es significativas. As analises 
sao evidenciadas por meio de justificativas descritas nos relat6rios de analise e as 
mesmas sao arquivadas no diret6rio de rede da celula de custos/ativo fixo . As 
variacoes relevantes que necessitem de justificativa sao comunicadas via email 
para as unidades. Os emails sao arquivados no diret6rio de rede da celula de 
custos/ativo fixo . 
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0 controle de varia<;ao de pre<;o medio,e um controle realizado 

diariamente pela area de custos, e tern o objetivo de avaliar as entradas ffsicas 

e fiscais, onde essas sao as entradas de mercadoria (volume) e a entra das 

faturas, que constam impostos, fretes e demais custos; durante o processo de 

implanta<;ao da certifica<;ao SAS70 a empresa X observou que estas entradas 

aconteciam de forma descasada em todos seu clientes, o que poderia gerar um 

consumo com custo indevid_o na produ<;fw; e por esta razao foi criado a 

primeira versao deste controle, onde este avaliava diariamente o custo de 

1 00% da base de estoques, ou seja a analise de it ens como materiais de 

expediente, e demais materiais de consumo, no qual estes nao sao de grande 

relevfmcia para a produ<;ao. Ap6s esse perfodo de implanta<;ao identificou-se 

que havia a necessidade de atualizar o controle considerando apenas o 

estoque de itens de grande relevfmcia para a produ<;ao, em seguida essa 

revisao o controle se tornou mais eficiente no quesito de praticidades e analise, 

ja que serao analisados apenas os itens influentes para a produ<;ao. 

Os materiais que tiveram varia<;ao relevante no perfodo sao repassados 

aos responsaveis, com o objetivo de corrigir ou verificar o possfvel 

descasamento das faturas, no entanto ha clientes que nao realizam essa 

verifica<;ao o que permite que este controle nao tenha sua real eficacia. 

Objetivos de 
Sub • controle geral . _ 

Ref. Processo (Reportado em Descngao dos controles 

Encerramento 
CUS -1.4 Mensa!

Absor<;:aode 
Custos 

relat6rio SAS70) 

Objetivo de controle 1-
Controles para prover 
seguram;:a razoavel de 
que o custeio dos 
estoques esteja 
registrado pelo valor 
correto e no perfodo 
apropriado. 

Mensalmente, os analistas da celula de custo/ativo fixo extraem do sistema SAP 
R/3 a listagem dos centres de custos auxiliares, produtivos, contas de PRD, 
elementos PEP e ordens de produgao para comprovar que os custos foram 
totalmente absorvidos no processo de fechamento. Caso existem ocorrencias, os 
analistas responsaveis devem justifica-las por e-mail para o coordenador da area 
e/ou a unidade de neg6cio. 

De acordo com a area de custo da empresa X, este e o controle que 

permite a real avalia<;ao do fechamento; porque e possfvel identificar as etapas 

do fechamento de custo e seu encerramento, e avaliado o devido 

encerramento dos centros de custo, das ordens de produ<;ao, das contas de 

PRO e o encerramento dos elementos PEP. As contas de PRO sao um grupo 



38 

contas chamadas de diferen<;a de pre<;o, nessas contas sao contabilizadas as 

diferen<;as de pre<;o devido a entrada descasada de faturas e as diferen<;as do 

processo de custeio, os clientes da empresa X trabalham com o metodo de 

custeio standard, ou seja, para os materiais produzidos durante o perfodo 

utiliza o custo standard e ap6s o fechamento e calculado o custo real do 

perfodo, a diferen<;a entre esses custos sao contabilizados neste grupo de 

contas. Os elementos PEP sao o objeto de investimento no sistema SAP, ou 

seja, tern a mesma fun<;ao dos centros de custo, porem estes sao exclusives 

para o investimento, sua funcionalidade e receber as despesas de projetos 

especfficos e no fechamento ocorre a apropria<;ao dessas despesas para os 

devidos imobilizados. 

Portanto, este controle garante que todos os custos do perfodo sejam 

encerrados de forma coerente com os centros de custos, ordens, elementos 

PEP e as contas PRO; o processo deste controle e a extra<;ao de relat6rios do 

sistema SAP garantindo que o saldo das caracterfsticas do controle esteja com 

saldo nulo, em casos de saldo os analistas responsaveis deve identificar a 

razao do saldo e ter uma evidencia (email) do motivo que gerou este sal do. 

Sendo este controle o principal permite considerar que seu grau de 

relevancia alto, e assim e possfvel avaliar que este e eficaz no conceito do 

controle e eficiente para as empresas que tern o processo de custeio que 

permite a tratativa completa dos saldos, ja para as empresas que tern casos de 

saldos constantes o mesmo controle nao poderia ser considerado 1 00% 

eficiente. 

5 
Objetivos de controle 

Ref. p ub • geral (Reportado em Descric;:ao dos controles 
rocesso relat6rio SAS70) 

cus -1.5 

Os gastos 
depreciac;:ao 
sao alocados 
adequadamente 
aos centros de 
custos 

Objetivo de controle 1-
Controles para prover 
seguranc;:arazoavelde 
que o custeio dos 
estoques esteja 
registrado pelo valor 
correto e no perlodo 
apropriado. 

Mensalmente, os analistas da area de custos extraem do sistema 
SAP R/3 os custos de depreciac;:ao. Estas informac;:oes sao 
registradas em planilhas eletr6nicas que contem os gastos do mes 
anterior. Com base nesta planilha e realizada a analise comparativa 
de gastos de perlodos anteriores como perlodo corrente, para todas 
as empresas. Oscilac;:6es consideradas relevantes pelos analistas 
sao discutidas com o analista que realizou o calculo da depreciac;:ao e 
as conclus6es formalmente descritas nos relat6rios de analise. 
As planilhas de analise e/ou e-mails sao armazenados em diret6rio 
de rede da celula de custo. 
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Este controle equivalente ao controle de pre<to, o qual no momento da 

implanta<tao da certifica<tao SAS70 foi desenhado de uma maneira complexa e 

ap6s sua revisao permite que exista maior eficacia. Portanto este controle no 

momento de sua implanta<tao foi desenhado nao apenas para controlar o custo 

da deprecia<tao, e sim o controle dos custos lan<tados nos centros de custos 

tanto de deprecia<taO quanto de folha de pagamento, 0 objetivo central deste e 

identificar possfveis contabiliza<t6es indevidas e permitir sua corre<tao dentro do 

perfodo, ap6s dois anos realizando o controle desta forma foi identificado que a 

eficiencia do controle relacionado as contas do grupo folha de pagamento ja 

nao existia, visto que nesse perfodo esse grupo nao permitiu a identifica<tao de 

qualquer problema de contabiliza<tao, assim a empresa X reformulou o 

controle, onde este atualmente avalia as contabiliza<t6es do grupo de contas da 

deprecia<tao, e caso seja identificado varia<t6es, essas sao repassadas aos 

analistas responsaveis permitindo a analise e possfvel corre<tao caso 

necessario. De acordo com a empresa X este e urn controle eficiente visto que 

por diversas vezes permitiu a corre<taO de contabiliza<t6es indevidas. 

6.2 - Matriz: Ativo Fixo 

0 ativo fixo ou tambem conhecido como ativo imobilizado, segundo a Lei 

11.638/07 o ativo imobilizado representa os direitos que tenham por objeto 

bens corp6reos destinados a manuten<tao das atividades da companhia ou da 

empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de 

opera<t6es que transfiram a companhia os beneffcios, riscos e controle desses 

bens. Assim o imobilizado e o recurso aplicado pela empresa, nao 

necessariamente o bern deve ser urn im6vel. Normalmente o ativo imobilizado 

ira se realizar indiretamente na gera<tao de caixa ou equivalente, pelo seu uso 

ou pela sua capacidade de auxiliar na produ<tao, por isto e conhecido como 

bern de uso. Na pratica o ativo imobilizado e formado pelo conjunto de bens e 

direitos necessaries a manuten<tao das atividades da empresa, caracterizados 

por apresentarem-se na forma tangfvel, como im6veis, m6veis, computadores, 

vefculos etc. 
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A empresa X tern cinco controles internes que se tornaram controles da 

certifica9ao SAS70, dentre estes sera avaliado o controle sua aplica9ao e 

assim sua eficiencia e eficacia. 

Objetivos de controle geral 
Ref. Sub - Processo {Reportado em relat6rio Descriyao dos controles 

ATF -1.1 lmobilizagao 

SAS70) 

Objetivo de controle 1-Controles 
para prover seguranga razoavel 
de que os encerramento (PEP) 
sao realizados de acordo com a 
demanda da unidade 

T odos os projetos com solicitagao de encerramento sao 
salvos no diret6rio de rede (planilha de encerramento de 
projetos), sendo arquivado a planilha de controle dos 
projetos encerrados e os emails recebidos da unidade de 
negocio. Os emails e planilha de controle sao arquivados 
em diret6rio de rede da celula de ativo fixo. 

0 controle SAS70 referente a imobiliza9ao tern o objetivo de garantir que 

os elementos PEP sejam devidamente encerrados, ou seja, no memento da 

liquida9ao dos PEP's eles sejam apropriados para os imobilizados definitivos, 

este e um controle manual, ou seja, os emails do recebimento das solicita96es 

do enterramento sal salvos na area de rede da empresa X e estes sao 

comparados com uma planilha eletr6nica, a qual sao os analista que as 

preenche. 

Este controle pode ser considerado de eficacia e eficiencia baixa, visto 

que as duas etapas do controle sao manuais, depende do analista que executa 

a atividade salvar os devidos arquivos. 

Objetivos de controle geral 
Ref. Sub - Processo {Reportado em relat6rio Descriyao dos controles 

ATF -1.2 
Obras em 
andamento 

SAS70) 

Objetivo de controle 1-
Controles para prover 
seguranga razoavel de que 
os saldos registrados em 
obras em andamento sao 
monitorados 
tempestivamente. 

Mensalmente, os analistas da celula de ativo fixo extraem do 
sistema SAP R/3, a relagao das obras em andamento sem 
movimentagao ha mais de 90 dias, as obras que se enquadram 
nesta situagao sao analisadas a tim de identificar obras que ja 
deveriam ter sido ativadas. A analise e encaminhada 
formalmente a unidade. Os relat6rios e comunicagao e a 
planilha de analise sao arquivadas no diret6rio de rede da 
celula de custos/ativo fixo. 

0 controle de obras em andamento, e a analise dos projetos, ou 

elementos PEP que nao sao encerrados no prazo de noventa dias, este 

controle tern o objetivo de garantir a analise da conta de obras em andamento 

e a tempestividade do encerramento mensa!, por exemplo, se existe um projeto 

de constru9ao de uma nova unidade ou de urn refeit6rio o projeto ficara aberto 
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por urn perfodo superior a noventa dias e este nEw tern movimentac;ao (entrada 

de custos I ou encerramentos parciais), na planilha de analise devera canter a 

justificativa de esse PEP continuar em aberto, pais caso contrario este 

continuara sendo repassado aos clientes da empresa X, para garantir a 

averiguac;ao do saldo contabilizado. Este e urn controle que e extrafdo do 

sistema SAP urn relatorio com a base dos projetos considerados obras em 

andamento, o qual ocorre uma analise das ultimas movimentac;oes no perfodo 

de noventa dias, e para os projetos que nao tern movimento dentro desse 

prazo sao enviados aos clientes para a analise. 

Este e urn controle que de acordo com a area de ativo fixo, permite a 

melhor contabilizac;ao dos projetos, evitando que este sejam esquecido por 

alguma razao e permanec;am contabilizados no grupo de contas de obras em 

andamento. Sendo assim este controle e identificado como eficaz, ja que o 

encerramento e apenas autorizado pelos clientes. 

Objetivos de controle geral 
Ref. Sub - Processo (Reportado em relat6rio Descril;:ao dos controles 

ATF - 2.1 Deprecia<;:ao 

SAS70) 

Objetivo de controle 2-
Controles para prover 
segurant;:a razoavel que 
movimenta<;:5es do ativo 
imobilizado sao 
apropriadamente revisadas e 
baseadas 
em documenta<;:ao suporte. 

Mensalmente, os analistas da celula de ativo fixo contabilizam a 
depreciat;:ao mensa!, posteriormente, e realizada a conferfmcia entre 
os m6dulos AA e Fl, esta conferencia valida as informat;:5es entres os 
m6dulos, esta e encaminhada a unidade, a area de contabilidade geral, 
e a evidencia da conciliat;:ao e do email sao arquivadas no diret6rio de 
rede da celula de custos/ativo fixo. 

Este controle preve a seguranc;a dos valores contabilizados como 

depreciac;ao, o sistema SAP realiza o controle contabil no modulo chamado Fl 

e o controle dos imobilizados no modulo chamado AA, para garantir que no 

modulo contabil tenha o valor correto da depreciac;ao mensal lanc;ado e 
realizado uma conciliac;ao entre os dois modulos, sao extrafdos do sistema a 

base da informac;ao do modulos e apos os analistas realizam uma comparac;ao 

dos saldo, caso ocorra divergencias os analistas devem identificar o 

imobilizados e a razao, para que na contabilidade tenha o valor correto 

contabilizados, para os perfodos que nao tenha a divergencia esta conciliac;ao 

deve ser encaminhando ao contador da empresa. 
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Este e urn centrale que garante a contabilizagao ideal da depreciagao, e 

devido a forma de realiza-lo permite que este seja eficiente, ja que nao ha a 

possibilidade de intervengao manual neste centrale. 

Objetivos de controle geral 
Ref. Sub· Processo (Reportado em relat6rio Descriyao dos controles 

ATF - 2.2 Baixas 

SAS70) 

Objetivo de controle 2-
Controles para prover 
seguranga razoavel que 
movimentac;:oes do ativo 
imobilizado sao 
apropriadamente revisadas e 
baseadas 
em documentagao suporte. 

Mensalmente, a celula de ativo fixo emite a relagao das baixas do 
ativo imobilizado do sistema SAP R/3. Estes registros sao 
exportados para planilha eletr6nica onde sao justificadas todas as 
baixas ocorridas (solicitadas via formulario de baixa de 
imobilizado podendo este ser acompanhado ou nao da Nota fiscal 
de venda). A planilha eletr6nica e armazenada no diret6rio de 
rede da celula de ativo fixo. As documentag5es suportes da baixa 
(solicitadas via formulario de baixa de imobilizado podendo este 
ser acompanhado ou nao da Nota fiscal de venda) sao 
armazenadas no diret6rio da area de rede AF. 

As baixas do imobilizado sao realizada quando o bern da empresa e 

vendido ou quando esta obsolete, porem para realizar esta baixa deve existir a 

documentagao suporte, na qual -pode center a nota fiscal de venda ou de 

doagao, alem disso, a empresa X criou urn formulario padrao para que seus 

clientes informem todos os dados necessaries para a realizagao, e juntamente 

com este formulario a autorizagao de urn gerente responsavel pelo bern. 

lnicialmente os analistas responsaveis extraem do sistema SAP urn 

relat6rio com todas as baixas realizadas no perfodo, e ap6s e comprado o 

relat6rio com emails salvos na area de rede da empresa X e estes emails 

devem center obrigatoriamente o formulario de baixa. Visto que este e urn 

centrale contabil, o torna urn controle eficaz ja que as baixas podem ser 

realizadas apenas no modulo contabil e gerando assim urn descasamento 

entre os m6dulos de ativo e contabil. 

Objetivos de controle geral 
Ref. Sub- Processo (Reportado em relat6rio Descric;ao dos controles 

ATF- 3.1 Vida Util 

SAS70) 

Objetivo de controle 3-
Controles para prover 
seguranga razoavel de que 
os saldos contabeis de 
depreciagao sao revisados. 

Mensalmente, os analistas da celula de contabilidade de ativo 
fixo extraem do sistema SAP R/3, a relagao dos bens do 
imobilizado e as respectivas taxas de depreciagao. Caso sejam 
identificados bens depreciados com taxa distinta a taxa devida 
do grupo a que pertencem, estas sao analisadas e justificadas. 
As analises sao arquivadas no diret6rio de rede da celula de 
ativo fixo. (area 01) 
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0 controle da vida util tern como objetivo garantir que a depreciagao 

utilizada esta de acordo com a legislagao, mensalmente os analistas da area 

de ativo fixo extraem do sistema SAP urn relat6rio por imobilizado com as vidas 

uteis previamente cadastradas, e a partir desse relat6rio juntamente com a 

legislagao brasileira, baseada com a legislagao do impasto de renda, e avaliada 

as taxas de depreciagao e assim identificando divergencias, para estes casos e 
encaminhando email aos clientes da empresa X informagao a distorgao da vida 

util e assim avaliando a necessidade de corregao ou nao; por exemplo, em 

caso de compra de veiculo usado a taxa de depreciagao e diferenciada, e 

assim sendo necessaria a justificativa salva na planilha eletronica do controle 

SAS70. 
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7- Procedimentos Metodol6gicos 

Existem diferenciadas abordagens sobre a metodologia de pesquisa, 

incluindo diversas tipologias de delineamento de pesquisas e teorias. Assim a 

primeira fase do estudo de caso sera enquadrada metodologicamente de 

acordo com o trabalho de Beuren (2003) que, ap6s uma analise das tipologias 

de delineamento de pesquisa abordadas por diversos autores. As demais fases 

serao baseadas no estudo de caso com uma empresa do setor de prestac;ao 

de servic;os, tambem conhecidos como CSC's, a qual tern clientes que 

negociam ac;6es na bolsa de valores de Nova York, assim tera os aspectos 

para o estudo de caso: controles internes, matriz de controles. 

0 presente trabalho sera elaborado a partir de material ja publicado, 

constitufdo principalmente de livros, artigos de peri6dicos e atualmente 

materiais extrafdos da internet, classificando assim o procedimento tecnico 

como sendo uma pesquisa bibliografica. 

A pesquisa em questao tern carater qualitative uma vez que nao 

emprega nenhum tipo de instrumento estatfstico para coleta e tratamento de 

dados. Beuren (2005, p.92) caracteriza a tipologia qualitativa de forma a 

confirmar esta como caracterfstica metodol6gica da pesquisa em questao: 

Na pesquisa qualitativa concebem-se analises mais profundas em 
rela«fao ao fenomeno que esta sendo estudado. A abordagem 
qualitativa visa destacar caracterfsticas nao observadas por meio de 
um estudo quantitativa, haja vista a superficialidade deste ultimo. [ ... ] 
Na abordagem equalitativa, nao se pretende numerar ou medir 
unidade ou categorias homogeneas .. 

Portanto, inicialmente aplicou-se o metodo qualitative de estudo como 

forma de se observar o ambiente organizacional e, em seguida, poder 

descreve-lo. Para tanto, com o objetivo de se identificar o desempenho da 

organizac;ao por meio do levantamento do nfvel de endentidimento dos 

conceitos da pesquisa com os colaboradores da empresa, e que se optou pelo 

metodo quantitativa de pesquisa. Segundo Oliveira (2002, p. 117), a vantagem 

de se adotar pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa (metodo 

indutivo de analise), e que estas possuem a facilidade de poder descrever a 

complexidade de uma determinada hip6tese ou problema. Por outro lado, o 

metodo quantitativa (metodo dedutivo de analise) e muito utilizado no 
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desenvolvimento das pesquisas descritivas, na qual se procura descobrir e 

classificar a relagao entre variaveis, na investigagao da relagao ( ... ) causa e 

efeito. (OLIVEIRA, 2002, p. 115) o qual sera utilizado no momenta do 

entendimento e avaliagao das causas de fraudes no Brasil e sua relagao com a 

Certificagao SAS70. 

A adogao de ambos OS metodos cientfficos neste trabalho e justificado 

pelo que expoe Lakatos (2004): 

Para a metodologia, e de vital importancia compreender que, no 
modelo dedutivo, a necessidade de explicagao nao reside nas 
premissas, mas, ao contrario, na relagao entre as premissas e a 
conclusao (que acarretam). Par outro lado, nao e necessaria que o 
principia geral aduzido seja uma lei causal: a explicagao de par que 
alga deve ser como e nao esta limitada a esse alga ser feito de certas 
causas. 0 modelo dedutivo pode explicar, par exemplo, em termos de 
prop6sito, ja que a necessidade de explicagao e 16gica e nao causal. 
(LAKATOS, 2004, p. 69) 

Por se tratar de uma pesquisa ambiental do tipo avaliagao formativa, foi 

escolhida a empresa X, qual e uma empresa do seguimento de servigo (CSC) 

como objeto de estudo. Como forma de atingirem-se os objetivos pre

estabelecidos neste estudo, dois sao os grupos que formam a populagao de 

estudo. 0 primeiro grupo trata-se da equipe de colaboradores da empresa X da 

area de custos e ativo fixo, a qual esta composta por vinte e tres (excluindo-se 

a coordenagao); para se identificar o nfvel de entendimento e integragao dos 

conceitos adotados nas polfticas adotadas pela empresa com relagao ao 

controles internos e a certificagao SAS70. 

Da Dessa forma, a metodologia que sera utilizada para avaliar a matriz 

de controles SAS70 para a area de Custos e ativo Fixo da empresa X, sera 

inicialmente levantar de forma de entrevista com urn colaborador que executa a 

atividade e o controle, essa tern o objetivo de realizar uma contextualizagao 

breve da atividade, para melhor compreensao do controle; ap6s devera ser 

levantado com o colaborador a sua opiniao com relagao a eficiencia e eficacia, 

o qual sera utilizado a definigao da pesquisa realizada por Martins, e esta sera 

a primeira forma de descrigao dos controles; em seguida devera ocorr~r urn 

levantamento com o coordenador da area para a avaliagao da eficiencia e 

eficacia, e com base nisto sera realizado urn comparativo entre essas opinioes, 

o qual sera avaliado e apresentado uma breve conclusao. 
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A identificac;ao dos beneHcios da Certificac;ao SAS70 na empresa X 

devera ser realizada atraves de entrevista com o coordenador da area de 

gestae de riscos, 0 qual e 0 principal responsavel pelo trabalho de implantac;ao 

e continuidade da certificac;ao, essa sera realizada atraves de perguntas 

diretas, tais como: 

1 . A razao da implantac;ao da certificac;ao? 

2. Quais foram as grandes dificuldades do projeto inicial de 

implantac;ao? 

3. Os beneffcios de controles para areas contabeis sao mensuraveis? 

4. Cite tres possfveis beneHcios observados durantes o perfodo de 

certificac;ao? 

A compilac;ao destas informac;oes estara presente em diversos pontes 

do estudo de caso. 

A avaliac;ao da relac;ao do numero de fraudes com a certificac;ao SAS70 

sera realizada com base trabalho de pesquisa realizado pela empresa de 

auditoria KPMG em 2009, este apresenta diversos graficos da posic;ao 

brasileira com relac;ao a fraudes, controles internes e certificac;ao SOX I SAS70 
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8- Conclusao 

A Lei Lei Sarbanes-Oxley (SOX) considerada a mais profunda e 

abrangente legisla<fao para o mercado de capitais dos Estados Unidos desde a 

reforma realizada ap6s a quebra da Bolsa em 1929. 0 objetivo desse trabalho 

foi avaliar a rela<fao de seguran<fa que a SOX e a certifica<fao SAS70 podem 

fornecer ao mercado, alem da analise com rela<fao as fraudes no Brasil. 

Embora todas as empresas que possuem a<f6es negociadas na bolsa de 

valores norte-americana ja tenham iniciado o processo de adapta<fao a mesma, 

a Lei Sox e um assunto ainda novo no cenario mundial, o que dificultou 

bastante a busca de material. Dessa forma a principal fonte de pesquisa foi a 

Internet. Quando o tema foi proposto pensava-se que o resultando final da 

compara<fao entre a nova regulamenta9ao e as normas brasileiras 

apresentariam diferen9as significantes. No entanto, verificou-se que o resultado 

obtido foi justamente o contrario do esperado. 

A Sarbanes-Oxley passou a determinar que as empresas adotem um 

controle interne mais rfgido com o objetivo de garantir exatidao, confiabilidade e 

transparencia na divulga9ao das informa96es financeiras e dos atos da 

administra9ao. Neste contexte, a empresa X (outsourcing) passa a desenvolver 

mecanismos de controle interne, baseados na metodologia COSO descrita a 

seguir, para dar cumprimento a Lei Sarbanes-Oxley e obter a certifica<fao SAS 

70 respectivamente, o que garante atualmente a analise de controles internes 

inteiramente ligados as demonstra<f6es contabeis e a processes financeiros. 

A detec9ao de fraudes nao e tarefa simples de se realizar, ate porque 

pessoas que esquematizam fraudes normalmente sao pessoas muito 

inteligentes e que tentam preservar-se de quaisquer suspeita, utilizando-se, 

para tal tim, de varios meios, inclusive as facilidades que a tecnologia tras. Em 

contrapartida a detec9ao do erro, e mais simples, porque o erro vern sempre 

seguido de falhas, ficando evidente que houve o erro devido a ignorancia por 

parte de quem efetuou ou desenvolveu; logo a implanta9ao de urn sistema de 

controles, ou seja, a implementa9ao da Certifica9ao SAS70 gera uma garantia 

de que erros e ate mesmo as fraudes sejam reduzidas, visto que a institui<fao 
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passa por uma fase de analise de processos, de procedimentos e dos 

resultados que devem ser atingidos. Para a empresa X, esta fase gerou 

garantias que os processos na prestadora de servic;o gerasse melhores 

resultados para todos os clientes, alem de garantia para os diretores que o 

trabalho realizado nas fases de produc;ao seja o melhor, e que na fase final as 

demonstrac;6es contabeis fossem as melhores possfveis . 

. Com o objetivo de avaliar a matriz de controles SAS70 as areas de custo 

e ativo imobilizado, forneceram seus controles, e ap6s as entrevistas realizas, 

foi possfvel verificar que a matriz alem de englobar todas as principais 

atividades das areas, desenvolveu uma padronizac;ao de atendimento de- todos 

os clientes, o que de acordo com o gestor de risco da empresa X e um dos 

resultados iniciais mais visfveis pela organizac;ao ap6s a implantac;ao da 

certificac;ao; ja para os gerentes das areas o melhor resultado e a garantia que 

nao havera erros ap6s o encerramento mensal de cada processo. Ja a 

entrevista realizada com os colaboradores das areas, obteve um retorno 

diferente do observado pelo gestores, ja que para os colaboradores a 

quantidade de controles, e o nfvel de detalhe de alguns podem gerar atrasos 

nas operac;6es em cadeia, ja que deve ser separado algumas horas do dia para 

a realizac;ao dos controles. 

Portanto, e possfvel concluir que a certificac;ao SAS70 ou outras 

certificac;6es garantem a execuc;ao de atividades de uma forma padronizada e 

coordenada, o que gera sim uma reduc;ao de erros e possfveis fraudes 

contabeis ou financeiras, alem disso, a implantac;ao de uma matriz de controles 

eficaz nas organizac;6es e uma forma de gerenciar riscos, o que permite uma 

gestao segura de riscos, fraudes. Um dos pontos que as organizac;6es devem 

se segurar e a quantidade de controles e o quanto tempo as equipes estao 

realizando os controles, ja que o objetivo da Certificac;ao SAS70 ou das 

matrizes de controles nao e "engessar'' os processo e sim realiza-los com 

seguranc;a e confiabilidade suficiente para uma apresentac;ao contabil e 

financeira. 
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9- Apendice 

Mapa de controles SAS 70 - Empresa X -Area: Custos e Ativo Fixo 

Mensalmente, os analistas da celula de custo/ativo fixo 
extraem do sistema BW, a posi<;:ao de todos os materiais em 

Objetivo de controle 1-
estoque, respectivo consumo dos ultimos 12 (doze) meses e 
consumo do mes vigente, para todas as empresas. Com base 

Controles para prover nestas informa<;:6es e elaborada uma planilha eletr6nica, onde 
p,,,,ao I "9"''"'" '.'""'"' da os analistas apuram o consumo media em estoque, 

Apurar custos 

CUS - 1.1 I Cusio I de que o custelo dos Eletr6n de forma disponibilidade atual e previsao de consumo para os meses Mensal Detectivo 
ica 

nov-07 
incorreta ou 

I Contabil 
estoques esteJa seguintes. 0 calculo da provisao e realizado com base nas estoques registrado pelo valor 

premissas definidas no manual GVA e encaminhado para 
incompleta. 

correto e no perfodo autorizagao da contabilidade geral. Os analistas de custos 
apropriado. somente fazem o lan<;:amento dos valores aprovados pela 

unidade de neg6cio e reportados pela contabilidade geral por e-
mail. 

Alocagao Objetivo de controle 1-
0 relat6rio COGI, gerado a partir do sistema SAP R/3 e que 
identifica ordens de produ<;:ao encerradas com apontamento de 

de custo Controles para prover 
estoques negativos, no final do mes, para o fechamento do 

de seguran<;:a razoavel de 
custeio, deve estar zerado. Caso o relat6rio gerado no final do 

Apurar custos 

CUS - 1.2 I Gusto I material que o custeio dos 
mes ainda aponte valores de COG I, deve ser comunicado por 

Transagao 
Mensal Detectivo 

Eletr6n 
nov-07 

de forma I Contabil nas estoques esteja 
e-mail a unidade para que os valores sejam corrigidos. 

COG I ica incorreta ou 
ordens registrado pelo valor 

Os relat6rios COG I emitidos ao final domes e os e-mails de 
incompleta. 

de correto e no perfodo 
comunicagao encaminhados as unidades sao arquivados em 

produ<;:ao apropriado. 
diret6rio de rede da celula de custo. 
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Diariamente os analistas da celula de custo/ativo fixo s extraem 
do sistema SAP/R3 as informagoes dos valores da variagao do 
prego media de estoques de cada item de materials adquiridos 

Objetivo de controle 1-
de terceiros. As informag6es sao exportadas para planilha 

Controles para prover 
eletronica. onde e realizada analise comparativa dos pregos 

Relat6rio MB5L 
seguranga razoavel de 

medias do dia anterior com 0 prego media do dia por material, para as Apurar custos 
Prego que o custeio dos 

exceto para materials que contabilizam nas contas 1140901 0 - empresas Eletron de forma cus -1.3 Gusto media de estoques esteja 
Materials de Manutengao e 11410010 - Materials de Consumo . 

RR,YY.ZZ 
Diario Detectivo 

ica 
nov-07 

incorreta ou Gontabil 
material registrado pelo valor 

a fim de identificar alteragoes signiflcativas. As analises sao 
Relat6rio MG.9 incompleta. 

evidenciadas por meio de justificativas descritas nos relat6rios 
correto e no perfodo 

de analise e as mesmas sao arquivadas no diret6rio de rede da 
para a FF, GG 

apropriado. 
celula de custos/ativo fixo . As variagoes relevantes que 
necessitem de justificativa sao comunicadas via email para as 
unidades. Os emails sao arquivados no diret6rio de rede da 
celula de custos/ativo fixo . 

ZZ,FF,GG,YY-
Relat6rios: 

Objetivo de controle 1- Mensalmente, os analistas da celula de custo/ativo fixo 
"S_ALR_87013 

Encerra Controles para prover extraem do sistema SAP R/3 a listagem dos centros de custos 
612"; "FS10N"; 

menta seguranga razoavel de 
auxiliares, produtivos, contas de PAD. elementos PEP e ordens 

"S_ALR_87013 Apurar custos 

cus- 1.4 Gusto 
Mensa!- que o custeio dos 

de produgao para comprovar que os custos foram totalmente 
545" e "KOG4" 

Men sal Detectivo 
Eletron 

nov-07 de forma 
Contabil 

Absorgao estoques esteja 
absorvidos no processo de fechamento. Caso existem 

ica incorreta ou 
de registrado pelo valor 

ocorrencias, os analistas responsaveis devem justifica-las por 
Gontrole ref. ao incompleta. 

Custos correto e no perfodo 
e-mail para o coordenador da area e/ou a unidade de neg6cio. 

enceramento 
apropriado. dos PEP valido 

a partir de Fev-
2011 

Os Mensalmente, os analistas da area de custos extraem do 
gastos Objetivo de controle 1-

sistema SAP R/3 os custos de depreciagao. Estas informagoes 
deprecia sao registradas em planilhas eletronicas que contem os gastos 
gao sao 

Controles para prover 
do mes anterior. Com base nesta planilha e realizada a analise Relat6rios 

alocados 
seguranga razoavel de 

comparativa de gastos de perfodos anteriores com o perfodo "S_ALR_87013 Apurar custos 
' 

cus -1.5 Gusto adequad 
que o custeio dos 

corrente, para todas as empresas. Oscilagoes consideradas 611" Mensa! Detectivo 
Eletron 

nov-07 de forma 
Contabil 

amente 
estoques esteja 

relevantes pelos analistas sao discutidas com o analista que ZZ,FF,GG,YY, ica incorreta ou 

aos 
registrado pelo valor 

realizou o calculo da depreciagao e as conclusoes formalmente RR,WW,QQ,TT incompleta. 

centros 
correto e no perfodo 

descritas nos relat6rios de analise. 
de 

apropriado. 
As planilhas de analise e/ou e-mails sao armazenados em 

custos diret6rio de rede da celula de custo. 
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Mensalmente, os analistas da celula de custo/ativo fixo 
extraem do sistema SAP R/3 a listagem de movimentagao de 
materials em estoque. Com base neste relat6rio, os analistas 
de cada empresa verificam se foram realizadas movimentagoes 
de estoque palos colaboradores da celula de custo da empresa 

Movimen 
Objetivo de controle 1- X. Caso sejam identificadas ocorrencias, os analistas devem 

tagao 
Controles para prover justificar formalmente ao coordenador da area. 0 relat6rio de Transagao 

ffsica 
seguranga razoavel de analise e os a-mails com as solicitagoes sao arquivados no MB51 Movimentar 

cus -1.6 Gusto realizada 
que o custeio dos diret6rio de rede da celula de custo. ZZ,FF,GG,YY, Mensal Detective 

Eletr6n 
nov-07 

material de 
Contabil 

pel a 
estoques esteja Para as empresas ZZ e YY, devem ser exclufdos os RR,WW,QQ,TT ica forma 

celula de 
registrado pelo valor movimentos ZP3- EM Ajuste Estq.Parc. e 221 - SM var.peso incorreta. 

custo 
correto e no perfodo Balanga que sao gerados pela transagao ZVAMM109- Baixa 
apropriado. Automatica de Estoques , que esta inserida no processo de 

fechamento da empresa. 
Empresas GG e QQ - Os movimentos 970 e 972 para o 
material: 4282980 Energia Eletrica Recebida fazem parte do 
processo de custeio e tambem deve ser expurgados do 
relat6rio. 

Objetivo de controle 1-
Mensalmente, os analistas da celula de custo/ativo fixo 
extraem do sistema SAP R/3 a listagem de todos os centres 

Controles para prover criados. Este relat6rio e impressa pelos anallstas de cada Transagao Criar centro de 
Administr seguranga razoavel de empresa e revisado palo coordenador da area de custos. KS13 custo flcticlo 

cus ·1.7 Gusto agao de que o custeio dos Adicionalmente, os analistas comparam as criagoes reallzadas ZZ,FF,GG,YY, Mensa! Detective 
Imp res 

nov-07 para alocagao Contabil 
centro de estoques esteja com os a-mails de solicitagao das unidades.Os relat6rios RR,WW,QQ,TT sa indevida de 
custos registrado pelo valor impresses sao arquivados na celula de custos/ativo fixo . Os e- eventos 

correto e no perfodo 
mails de solicitagoes das unidades sao arquivados no diretorio 

apropriado. 
de rede da celula de custos/ativo fixo . 

Objetivo de controle 1-
Mensalmente, os analistas da celula de custo/ativo fixo 
extraem do sistema SAP R/3, a listagem de todas as classes 

Controles para prover de custo criadas , para todas as empresas. Este relat6rio e Criar classe de 
Administr seguranga razoavel de impressa pelos analistas de cada empresa e revisado pelo Transagao 

custo ficticia 
cus ·1.8 Gusto 

agao de que o custeio dos 
coordenador da area de custos. Adicionalmente, os analistas 

KA23 
Mensa! Detective 

Imp res 
nov-07 para alocagao Contabil classes estoques esteja 

comparam as criagoes realizadas com os e-mails de solicitagao 
ZZ,FF,GG,YY, sa 

indevida de 
de custo registrado pelo valor das unidades.Os e-mails de solicitagoes das unidades sao 

RR,WW,QQ,TT 
even los 

correto e no perfodo 
arquivados na celula de custos/ativo fixo .Os relat6rios 

apropriado. impresses sao arquivados na celula de custos/ativo fixo . 
____ L. __________________ --
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Criar e/ ou 
Administr Todas as alterac;:oes Mensalmente, os anallstas da celula de custo/ativo fixo alterar ciclos 
ac;:ao de efetuadas no criteria de extraem do sistema SAP R/3, as cria<;oes e altera<;oes ZZ,FF,GG,YY, de rateio ou 

CUS _1 9 C t ciclos de rateio sao devidamente realizadas nos ciclos de rateio e distribui<;ao. Caso sejam RR,WW,QQ,TT M 
1 0 1 t" Eletr6n _07 distribui<;ao C t 'b"l 

· us 0 rateio e aprovadas pelo identificadas cria<;oes ou altera<;oes, as mesmas sao Transa<;ao ensa 8 ec IVo ica nov ficticios para on a 1 

distribui<; coordenador da comparadas com as solicitac;:oes recebidas das unidades. 0 KSU3 e KSV3 alocac;:ao 

I 
ao controladoria. relat6rio e mantido em arquivo na celula de custo. indevida de 

eventos 

Objetivo de controls 1 · Mensalmente sao apropriadas as diferenc;:as geradas nos 
Controles para prover materiais adquiridos e produzidos nas contas de PRO. As GG. 

Zeramen seguranc;:a razoavel de diferenc;:as devem ser apropriadas para estoque ou para o FLORESTAL Apurar custos 
CUS • to de que o custelo dos centro de custo que o material foi consumido ou para CPV e - . Eletr6n . de forma . . 
1.10 Gusto saldos estoques esteja CPT entre unidades. As diferenc;:as devem ser absorvldas T~~nsa<;~o Mensal Oetectlvo ica Jan-og incorreta ou Contabll 

de PRO. registrado pelo valor dentro do respective mas. As evidencias do zeramento dos ~~~~da 8 incompleta. 
correto e no perfodo saldos sao mantidos em arquivos eletr6nicos nos diret6rios da 
apropriado. area de custos. 

Bloqueio Objetivo de controls 1 · 

de Controles para ~ro~~ Mensalmente ap6s o fechamanto de custos, os centros de Efetuar 
centros seguranc;:a r_azoave 8 custos produtivos das unidades com atividades sao bloqueados GG · • lanc;:a~entos 

~~~ • Gusto de t qu~ 0 custelf ?os para o respective mes do encerramento. As evidencias sao ~LORE~TAL Mensal Oetectivo ~letron mai-09 lnd~vldamente Contabil 
· cu~ os es ?ques es eja mantidas em arquivos eletr6nicos nos diret6rios da area de ransac;:ao ICa apos 0 

apos reg1strado pelo ~alar custos. KS 13 fechamento 
fechame correto e no penodo mensal. 1 
nto. apropriado. · 

gbj~tiv1o de controls 1 · Todos os projetos com solicitac;:ao de encerramento sao salvos · 
on roes para ~rover no diretorio de rede (planilha de encerramento de projetos) Aloe~~ liens de 

. . . seguranc;:a razoavel de . . . ' • 1mob1ilzados 
ATF. 1 1 At1vo lmob1ilza 1 sendo arqu1vado a plan1lha de controls dos projetos encerrados M 1 0 1 t" Eletron 107 . 

1 
C 'b"l 

· Fixo <;ao que os :ncerr~men ° e os emails recebidos da unidade de negocio. Os emails e ensa 8 ec IVO ica nov em proJe os onta 1 
(PEP) sao reallzados de planilha de controls sao arquivados em diret6rio de reds da 1 ~c?r.retos ou 
acord? com a demanda celula de ativo fixo. flc!ICIOS. 
da un1dade 

Objetivo de controls 1 · Mensalmente, os analistas da celula de ativo fixo extraem do 
Controles para prover sistema SAP R/3, a relac;:ao das obras em andamento sem T - Alocar 

. Obras seguran<;a razoavel de movimentac;:ao ha mais de 90 dias, as obras que se enquadram .. ~~nls;~~~~ . despesas 
ATF. 1 2 Ativo em que os saldos nesta situa<;ao sao analisadas a lim de identificar obras que ja R 1M . 1 M 1 0 1 t" Eletr6n 107 indevidas em C 

1 
'b"l 

· Fixo andamen registrados em obras deveriam ter sido ativadas. A analise e encaminhada ~ · 0~VImen a ensa 8 ec IVO ica nov projetos ou on a 1 

to em andamento sao formalmente a unidade. Os relatorios e comuniac;:ao e a planilha c;:a~ ra~ ~~ obras em 
monitorados de analise sao arquivadas no diretorio de rede da celula de an amen ° andamento 
tempe~ti~a_111ente. custos/ativo fixo. 
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Objetivo de controls 2-
Controles para prover Mensalmente, os analistas da celula de ativo fixo contabilizam Registrar itens 
seguranga razoavel que a depreciagao mensal, posteriormente, e realizada a de 

Ativo Deprecia 
movimentag6es do ativo conferencia entre os m6dulos AA e Fl, esta conferencia valida 

Transagoes: Imp res 
imobilizados 

ATF-2.1 
Fixo gao 

imobilizado sao as informag6es entres os modules, esta e encaminhada a 
AFBP e F.01 

Men sal Detective nov/07 em classes ou Contabil 
apropriadamente unidade, a area de contabilidade geral, e a evidencia da sa contas 
revisadas e baseadas conciliagao e do email sao arquivadas no diretorio de rede da contabeis 
em documentagao celula de custos/ativo fixo. indevidas. 
suporte. 

Mensalmente, a celula de ativo fixo emite a relagao das baixas 
Objetivo de controls 2- do ativo imobilizado do sistema SAP R/3. Estes registros sao 
Controles para prover exportados para planilha eletr6nica onde sao justificadas todas 
seguranga razoavel que as baixas ocorridas (solicitadas via formulario de baixa de 

Relat6rio 
Ativo 

movimentac;:oes do ativo imobilizado podendo este ser acompanhado ou nao da Nota "S_ALR_87012 Eletr6n 
Baixar itens de 

ATF • 2.2 Fixo 
Baixas imobilizado sao fiscal de venda). A planilha eletr6nica e armazenada no 

052-Baixas do 
Mensal Detective 

ica 
nov/07 imobilizados Contabil 

apropriadamente diret6rio de rede da celula de ativo fixo. As documentagoes lmobilizado" indevidamente. 
revisadas e baseadas suportes da baixa (solicitadas via formulario de baixa de 
em documentagao imobilizado podendo este ser acompanhado ou nao da Nota 
suporte. fiscal de venda) sao armazenadas no diretorio da area de rede 

AF. 

Objetivo de controls 3-
Mensalmente, os analistas da celula de contabilidade de ativo Relat6rio 
fixo extraem do sistema SAP R/3, a relagao dos bens do "S_ALR_87011 Langar 

Controles para prover 
imobilizado e as respectivas taxas de depreciagao. Caso sejam 966-Ativo depreciagao 

ATF • 3.1 
Ativo 

Vida Util 
seguranga razoavel de 

identificados bens depreciados com taxa distinta a taxa devida lmobilizado" Mensal Detective 
Eletr6n 

nov/07 com taxas Contabil 
Fixo que os saldos contabeis do grupo a que pertencem, estas sao analisadas e justificadas. ica 

indevidas ou 
de depreciagao sao 

As analises sao arquivadas no diret6rio de rede da celula de A partir de incorretas. 
revisados. ativo fixo. (area 01) FEV-2011 

-----
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