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RESUMO 
 
 

As Fundações de apoio são instituições criadas com a finalidade de 
contribuir para o desenvolvimento das Universidades. Para desempenhar 
este papel, além do gerenciamento e prestação de contas dos projetos, é 
preciso atender à Legislação e aos Órgãos de Controle. O presente 
estudo tem como objetivo mostrar a importância do controle interno da 
fundação “F”. Sendo assim, foi realizado um levantamento da real 
situação por meio dos processos de gestão, e posteriormente procurou-se 
alinhar as informações obtidas com o referencial teórico. A pesquisa foi 
desenvolvida através de um estudo de caso, visando a destacar a 
importância de se ter em seu quadro organizacional um departamento de 
controle interno. O modelo foi baseado em entrevista com um colaborador 
da equipe, fundamentado com a experiência e o sucesso de uma 
associação.  Ressalta-se, por fim, a elaboração de uma proposta de 
melhoria e de um novo modelo de controle interno que funcione de forma 
eficiente. Conclui-se, então, que a controladoria deve atuar em todas as 
áreas de forma preventiva para que os objetivos sejam cumpridos, em 
busca da otimização dos resultados e da melhoria contínua da instituição. 

  
 
 

Palavras-chave: Fundações de apoio, Universidades, Controladoria, 
Processos, Modelo de Controle Interno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

ABSTRACT 
 

 
Foundations supporting institutions are created in order to contribute 

to the development of universities. To play this role, in addition to the 
management and accountability of projects, you must meet the Legislation 
and Control Bodies. The present study aims to show the importance of 
internal control of the foundation "F". Thus, a survey of the actual situation 
through management processes, was conducted and subsequently sought 
to align the information obtained from the theoretical framework. The 
research was conducted via a case study, aiming to highlight the 
importance of taking into its organizational framework of internal control 
department. The model was based on an interview with an employee of 
the team, based on the experience and success of an association. It is 
noteworthy, finally, the development of a proposal for improvement and a 
new internal control model that works efficiently. Then, it follows that the 
controller must act in all areas preventively so that the objectives are met, 
aiming at the optimization of results and continuous improvement of the 
institution. 

 
 
 

Key words: Foundations of support, Universities, Controller, Process 
Model of Internal Control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207¹, prevê a autonomia 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES). Visando reduzir a burocracia da máquina 

administrativa da gestão pública, foram criadas as Fundações de Apoio às 

IFES, que são pessoas jurídicas de direito privado, instituídas com o objetivo 

de auxiliar e fomentar projetos de pesquisa, ensino e extensão das 

Universidades Federais de Ensino Superior, sejam públicas ou privadas. 

 

As fundações de apoio surgiram com o propósito de amparar as 

Instituições Públicas. Contudo, essas fundações também podem apoiar 

instituições privadas. Elas foram criadas com a finalidade de dar apoio a 

projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico. Por estarem sujeitas às fiscalizações e gerir recursos 

públicos tiveram que se adequar diante das legislações, tendo o dever de 

prestar contas junto aos agentes financiadores e ao Ministério Público. 

 

A Lei 8958/94 dispõe sobre as relações entre as instituições federais de 

ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio 

e dá outras providências. 

 

Para tanto, destaca-se a importância da existência do controle interno 

como forma de supervisionar os procedimentos e os processos internos, 

atuando de forma preventiva quanto à adequação ao gerenciamento de risco, 

haja vista que o controle interno aponta sua preocupação em moderar os 

abusos, desvios e possíveis fraudes tornando a gestão voltada à transparência 

e à aplicação real das verbas que são sistematicamente repassadas às 

Fundações. 
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Rezende e Favero (2004) relatam que há uma urgente necessidade de 

um maior controle interno dentro das organizações, a fim de salvaguardar os 

interesses da empresa, a confiabilidade nos relatórios contábeis, financeiros e 

operacionais dentro dos procedimentos estabelecidos pela empresa.  

 

O controle interno segundo Campiglia e Campiglia (1993:11) pode ser 

visto, também, como uma maneira de garantir a continuidade da empresa, 

mantendo a entidade em um rumo pré-estabelecido, em uma perspectiva de 

gestão, deve ser entendido como o conjunto de informações e de ações cujo 

objetivo é manter o curso das operações dentro de um rumo desejado. 

 

Nesse sentido, este trabalho aborda o objetivo do controle interno; a 

análise da estrutura organizacional e suas áreas de atuação; verifica a atuação 

do controle interno em uma determinada fundação que já está em 

funcionamento, analisando os seus resultados e propor melhorias. 

 

A intenção é demonstrar como o controle interno pode colaborar para 

que as fundações proporcionem melhorias ou mesmo caracterizar sua 

importância como ferramenta de apoio à gestão e governança. Na busca do 

cumprimento dessa missão, esta pesquisa visa sugerir um modelo de 

Controladoria. 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

É de grande importância para as Instituições de Apoio, que seus 

processos e suas prestações de contas sejam totalmente transparentes para 

as Instituições fiscalizadoras governamentais, ou privadas se for o caso. Para 

que estas prestações de contas sejam aprovadas sem ressalva, deve-se estar 

atento quanto à execução dos projetos. 

 

Com a grande descoberta de fraudes envolvendo as fundações de 

apoio, que foram criadas para suprir uma demanda por serviços básicos não 

atendidos pelo governo, tornou-se de grande valia a regulação do setor.  Com 



 14 

esta finalidade foram criadas diversas legislações que visam definir as 

instituições do terceiro setor de acordo com seus objetivos. 

 

A Lei 9.790 de 1999, regulamentada pelo Decreto 3.100/99, dispõe 

sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Institui e 

disciplina o Termo de Parceria, onde dispõe (Artigo 4º, VII, d) da 

obrigatoriedade da prestação de contas de todos os recursos e bens, de 

origem pública, recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da 

Constituição Federal: 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária. 
 
 

No Artigo 10º, §2º, incisos V e VI, a Lei 9.790/99 dispõe da 

obrigatoriedade de prestação de contas tanto das atividades programáticas 

quanto dos gastos e receitas efetivamente realizados pelo Termo de Parceria, 

assim como sua publicação na imprensa oficial: 

V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse 

Público, entre as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de 

cada exercício, relatório sobre a execução do objeto do Termo de 

Parceria, contendo comparativo específico das metas propostas com os 

resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos 

gastos e receitas efetivamente realizados, independente das previsões 

mencionadas no inciso IV; (BRASIL,1999) 

VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da 

União, conforme o alcance das atividades celebradas entre o órgão 

parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de 

extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo da sua execução 

física e financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no 

regulamento desta Lei, contendo os dados principais da documentação 

obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação dos recursos 

previstos no Termo de Parceria. (BRASIL,1999) 

 

Após diversas auditorias realizadas nas fundações de apoio às 

Universidades Públicas e Privadas, destacamos alguns pontos relevantes nos 
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processos como notas fiscais sem a devida identificação dos projetos e atesto 

do coordenador, ausência de prestações de contas de projetos encerrados, 

realização de compras sem procedimentos exigidos pela lei 8.666/93, entre 

outros.  

 

O presente trabalho torna-se relevante considerando que as fundações 

devem normatizar os seus procedimentos, definir e estabelecer seus processos 

internos e estarem atentas às obrigações fiscais e regulamentadoras. Esta 

adequação é necessária para contribuir para otimização dos processos 

institucionais e prestar contas com maior eficiência, e na busca de uma maior 

transparência e melhoria contínua nos seus serviços. 

 

Diante do exposto, a existência da Controladoria no organograma de uma 

fundação de apoio à Universidade passa a ter uma função de controle e 

gerenciamento dos processos, e não somente o de controle de documentos e 

procedimentos. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo é caracterizar a importância do controle interno 

nas fundações de apoio como instrumento de gestão e governança. Analisar as 

melhores práticas vivenciadas, destacando possíveis falhas com o intuito de 

sugerir melhorias e propor um modelo de controle interno como instrumento 

para aprimorar os processos.   

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Estudar o conceito teórico e prático do controle interno, o papel da 

controladoria, suas ferramentas e áreas de atuação; 

 Levantar a relevância dos controles internos para as fundações; 
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 Estudar as rotinas e identificar as falhas nestes controles internos que 

estão sendo adotados em uma fundação de pesquisa; 

 Diagnosticar a forma com que os controles internos estão sendo 

conduzidos por diferentes fundações de pesquisa; 

 Analisar o fluxo das atividades desempenhadas nos setores em uma 

fundação de pesquisa; 

 Propor melhorias nos processos. 

 

1.3. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho está limitado a analisar o funcionamento dos processos de 

uma fundação de apoio. Utilizando como referência, a associação que já possui 

no seu organograma o setor de controladoria. Buscando assim, identificar as 

suas funcionalidades e fragilidades, apresentando uma proposta de Modelo de 

Controle Interno. 

 

Será abordada a questão das medidas a serem tomadas para a redução 

de perdas nos projetos e melhorias de suas atividades. Sugerir a aplicação do 

check list como uma das ferramentas de qualidades nos processos. Serão 

identificados alguns questionamentos apontados pelos órgãos de controle, mas 

não se entrará no mérito de possíveis fraudes ou desvios envolvendo 

fundações. 

 

Este trabalho se limita à: 

a) Busca de uma base teórica sólida, com vistas a fornecer critérios 

úteis para avaliação do valor das práticas adotadas pelas áreas de 

Controle Interno; 

b) Elaboração e aplicação de um questionário para aplicação dos 

critérios identificados, como referência a ACEP; 

c) Aplicação de questionário específico para a fundação que não 

possui em seu organograma uma área de Controle Interno; 

d) Análise dos resultados da pesquisa. 
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Este trabalho não visa avaliar o resultado da implantação deste modelo 

proposto. Também não será avaliada a possibilidade de aproveitamento deste 

modelo em uma empresa privada com fins lucrativos.  

 

1.4. JUSTIFICATIVAS 

 

 As empresas são quase sempre avaliadas com base em aspectos 

financeiros e patrimoniais, ou seja, volume em investimentos fixos mais 

estoques, contas a receber e disponibilidades (MATARAZZO, 1995, apud 

HONORATO, 2008). Tais parâmetros de análise já perduram por décadas, não 

acompanhando a realidade vivenciada pelas corporações contemporâneas que 

são mais flexíveis e menos dependentes de ativos físicos (HONORATO, 2008). 

 

Cada vez mais as partes interessadas cobram eficiência e eficácia das 

empresas, uma vez que almejam a maximização de seus investimentos ou a 

manutenção das relações comerciais (HONORATO, 2008). 

 

A relevância que é dada ao valor contábil que enfatiza o passado e não o 

futuro, e a ênfase em bens reais como garantias para empréstimos tendem a 

perder espaço. Segundo Fingerl (2002: 12), os novos projetos e programas de 

investimento das organizações, com lastro no conhecimento, inovação, 

processos gerenciais e redes de relacionamento, não mais suportarão esta 

análise limitada (HONORATO, 2008). 

 

A análise de financiamento realizada pelas agências de fomento não leva 

em consideração apenas aspectos contábeis e as garantias envolvidas. Por se 

tratar de fundações sem fins lucrativos que apoiam Instituições Públicas, a 

atenção tem que estar voltada ao benefício que trará à comunidade local.  

 

Neste contexto, torna-se necessário incorporar e aperfeiçoar as práticas 

de controle interno na organização, de forma a mitigar os riscos inerentes à 

operação das fundações e aumentar a probabilidade de sucesso nos 

resultados desejados, evitando-se prejuízos inesperados. 
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Espera-se que as conclusões subjacentes possam contribuir para que as 

fundações de apoio a pesquisas possam, através da adoção de um controle 

interno eficiente, atingir seus objetivos de forma mais clara e eficaz. 

 

1.5. QUESTÕES DA PESQUISA  

 

O presente estudo pretende responder as seguintes questões:  

 

a) Quais as práticas de controle interno que devem ser adotadas 

pelas fundações de apoio às Universidades? 

 

b) Quais as áreas de abrangência que a controladoria atua? 

 

c) Por que é importante que a controladoria faça parte do 

organograma de uma fundação? 

 

1.6. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo apresenta uma organização lógica, buscando alcançar 

os objetivos da pesquisa, em apenas seis capítulos, detalhado a seguir.  

 

O capítulo 1 é composto pela apresentação do tema, a abordagem do 

problema, objetivo geral e específico, justificativa do tema escolhido, 

delimitação do universo e a organização do trabalho. 

 

No capítulo 2, trata da fundamentação teórica, onde são apresentados os 

principais conceitos relacionados ao tema Controle Interno. Sua definição, 

objetivo, sua importância e relação entre estes. Será enfatizado o perfil do 

controller, a estrutura do controle assim como suas áreas de atuação. 

Apresenta também uma associação, seus procedimentos e os resultados 

obtidos com a aplicação das novas rotinas do setor. 
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O capítulo 3 descreve os aspectos metodológicos da pesquisa, onde são 

descritos os procedimentos aplicados na pesquisa, o delineamento da 

pesquisa, o perfil da amostra estudada, o modelo de instrumento proposto, o 

instrumento da pesquisa, a coleta e o tratamento de dados. 

 

O capítulo 4 contempla a apresentação da fundação estudada, para 

verificar as atribuições e seus procedimentos que são úteis ao processo de 

gestão. Como também a apresentação dos resultados obtidos com a aplicação 

do modelo de instrumento. 

 

O capítulo 5 analisa os resultados obtidos e demonstra os argumentos de 

utilização do modelo em qualquer fundação com a mesma finalidade. 

 

No capítulo 6, consta a conclusão que será obtida no decorrer do 

trabalho, demonstrando como os objetivos foram alcançados e como as 

questões da pesquisa foram respondidas, bem como indicada às 

recomendações para pesquisas futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste tópico são apresentados os principais conceitos relacionados ao 

assunto proposto por esta pesquisa. Primeiramente, destacamos os aspectos 

mais relevantes de controle interno, tais como, conceito, objetivo e sua 

importância. No segundo momento abordaremos as principais funções e perfil 

do controller. E, finalmente, as principais contribuições de outros autores, cujo 

objeto se relaciona com o presente estudo.  

 

 

2.1. O CONTROLE INTERNO 

 

2.1.1. Conceito de Controle Interno 

 

Adair (1989) apresenta uma definição histórica muito interessante sobre 

controle interno: 

Na Idade Média, os funcionários do rei, nos diversos setores do Estado, 
nem sempre resistiam à tentação de se servirem do dinheiro em caixa. 
Assim, era necessário supervisionar suas contas de receita e despesas, 
mantendo um registro em duplicata. Desta maneira, podia-se examinar 
ou verificar pagamentos contra rotulus, confrontando-as com a segunda 
lista. Essa invenção medieval deu origem à palavra controle. Em seu 
sentido mais amplo, controlar significa verificar e dirigir a ação uma vez 
que se tenha iniciado o trabalho de implementar o plano. 

 

O termo controle tem origem francesa: o contre-rôle era um registro 

efetuado em confronto com o documento original, com a finalidade da 

verificação da fidedignidade dos dados. 

 

Controle é agir de forma que os objetivos, normas, políticas, planos e 

padrões sejam cumpridos. O controle indica onde estão os desvios negativos, e 

propõe ações para corrigir esses desvios. Desta forma, contribui para 

assegurar a realização das metas estipuladas pelas empresas. 

 

Controle Interno, também chamado de Controladoria, tem como função 

proteger o Patrimônio da Organização.  
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A controladoria surgiu da necessidade dos gestores terem informações 

mais consistentes para tomada de decisões livres de qualquer risco. Seguindo 

essa premissa, conforme relatam Anderson e Schmidt (1961): “Controladoria é 

responsável por exercer as etapas do controle, verificando os resultados e 

analisando as variações entre o que foi planejado e realizado, auxiliando, desta 

forma, os gestores na tomada de decisão.” 

 

O controle interno, quando bem sustentado e ativo, certamente auxiliará 

o gestor, possibilitando uma visão das mais variadas situações que envolvem a 

organização, oportunizando que sejam realizados ajustes e correções que 

venham a evitar o desperdício.  

 

O exercício do controle interno tem de ser praticado diariamente, 

buscando, desta forma, as correções necessárias e o aprimoramento dos 

processos. Tem de haver planejamento e continuidade diários. 

 

Controle é um importante elemento das funções administrativas de uma 

organização, pois permite a constante avaliação do alcance dos objetivos 

estratégicos e operacionais. Quando implantados, são capazes de amenizar ou 

eliminar gargalos que impeçam o alcance desses objetivos. (IMONIANA E 

NOHARA; 2005) 

 

Segundo Sá (2002), o controle interno é formado pelo plano de 

organização e de todos os métodos e procedimentos adotados internamente 

pela empresa para proteger seus ativos, controlar a validade dos dados 

fornecidos pela Contabilidade, ampliar a eficácia e assegurar a boa aplicação 

das instruções da direção. 

 

Para Almeida (1996, p. 50), “O controle interno representa em uma 

organização, o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os 
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objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a 

administração na condução ordenada dos negócios da empresa”. 

 

Neste contexto, o controle interno opera na organização compreendendo 

o planejamento e o orçamento dos meios, a execução das atividades 

planejadas e a avaliação periódica da atuação, o que se pode realizar com a 

execução do método da qualidade PDCA, também conhecido como o ciclo de 

controle, que será visto posteriormente num tópico sobre ferramentas de 

controle e qualidade (SILVA e PEREIRA, 2012). 

 

Quanto melhor o controle interno em uma organização, menor será seu 

risco em relação aos erros e/ou fraudes, melhorando assim, o desempenho da 

empresa. 

 

O controle interno é conjunto integrado e operado pela empresa, com a 

intenção de garantir a segurança nas atividades, tanto administrativas como 

operacionais, fazendo com que diminua os riscos de desvios de ativos, evite o 

não cumprimento das normas internas e para prevenção de erros. (LINS, 

2011). 

 

A rigor, o controle interno pode ser considerado a ferramenta mais 

eficaz, dentre todas, para qualquer gestor no combate à corrupção, em toda 

sua estrutura. 

 

A NBC Técnica 11 – Normas de Auditoria Independente das 

Demonstrações Contábeis - instituídas pela resolução CFC nº 820/97, dispõe 

que: 

O sistema contábil e de controles internos compreende o plano de 

organização e o conjunto integrado de métodos e procedimentos 

adotados pela entidade na proteção do seu patrimônio, promoção da 
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confiabilidade e tempestividade dos seus registros e demonstrações 

contábeis e da sua eficácia operacional. 

Azevedo, Ensslin e Reina (2010), no artigo sobre Controle Interno e as 

Fundações, concluem: 

O conceito é bastante amplo, e podemos verificar que o Controle 

Interno não só abrange os aspectos contábeis e financeiros, mas 

também os operacionais. Portanto, o Controle Interno está presente em 

qualquer ambiente empresarial, pois é a atividade que contempla todas 

as questões que envolvem a empresa, tanto no ambiente externo 

quanto interno. 

 

 

2.1.2. Objetivos do Controle interno  

 

O objetivo do Controle Interno é assegurar que os recursos 

organizacionais sejam utilizados de maneira eficiente. Resumidamente, visa 

proteger os ativos da empresa, fornecer eficácia e eficiência às operações e 

demonstrar dados contábeis confiáveis. 

 

Os objetivos do controle interno incluem a garantia de que as várias 

fases do processo decisório, o fluxo de registro e informações, a 

implementação das decisões e o feedback sobre medidas tomadas, se 

revestem da necessária confiabilidade (ANDRADE, 1999 p. 59). 

 

Segundo este mesmo autor, o Controle Interno pode ser subdividido em: 

 

 Controles internos preventivos 

Aqueles controles que têm por finalidade principal evitar que o erro ou a 

fraude ocorra, ou que o patrimônio seja colocado em risco. 

Visam, também, garantir a tempestividade dos registros, operações e 

informações pertinentes e medidas a serem tomadas. Como exemplos, temos: 

- autorização prévia ao lançamento de qualquer documento nos 

sistemas oficiais de registro da empresa; 

- segregação entre a função de registrar e a de custodiar ou de autorizar; 
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- o rodízio de funcionários e a obrigatoriedade de férias aos titulares das 

funções; 

- o treinamento dos funcionários, supervisores e corpo gerencial. 

 

 Controles internos analíticos 

 

Representados pelos sistemas de controle interno voltados à análise, de 

maneira contínua, dos atos e fatos ocorridos na empresa e registrados nos 

sistemas apropriados. 

 

Dentre os controles analíticos, encontram-se aqueles dirigidos ao exame 

e comprovação do princípio da equivalência de valores nas operações e 

transações da empresa. 

 

Sob este princípio, enquadram-se os fatos econômicos que envolvem o 

patrimônio da empresa, seu relacionamento interno ou externo com pessoas, 

entidades, funcionários, etc. 

 

O princípio da equivalência de valores procura garantir que os 

movimentos ocorridos na empresa sejam gerados dentro de um critério de justa 

troca de elementos do patrimônio. 

 

Os erros existem, mas para que não sejam tão frequentes é preciso 

identificá-los e trabalhar em cima deles. 

 

De acordo com Attie (1992: 204), em regra geral, o controle interno tem 

quatro objetivos básicos: 

 

• A salvaguarda dos interesses da empresa; 

• A precisão e a confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, 

  financeiros e operacionais; 

• O estímulo à eficiência operacional; e 
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• A aderência às políticas existentes. 

 

Ainda de acordo com Attie (1992), estes quatro objetivos básicos do 

controle interno podem ser definidos como: 

 

 O objetivo relativo à salvaguarda dos interesses da empresa 

refere-se à proteção do patrimônio contra quaisquer perdas e 

riscos devido a erros ou irregularidades; 

 O objetivo relativo à precisão e confiabilidade dos informes e 

relatórios contábeis, financeiros e operacionais compreende a 

geração de informações adequadas e oportunas, necessárias 

gerencialmente para administrar e compreender os eventos 

realizados na empresa; 

 O objetivo relativo ao estímulo à eficiência operacional determina 

providenciar os meios necessários à condução das tarefas, de 

forma a obter entendimento, aplicação e ação tempestiva e 

uniforme; 

 O objetivo relativo à aderência às políticas existentes, busca 

assegurar que os desejos da administração, definidos através de 

suas políticas e indicados por meio de seus procedimentos, sejam 

adequadamente seguidos pelo pessoal. 

 

Conforme relata Andrade (1999), a distinção a ser feita é que enquanto 

os controles internos contábeis se preocupam em monitorar a aplicação dos 

conceitos e princípios fundamentais contábeis, a comparação do gasto 

contabilizado contra os orçamentos e autorizações concedidas, os controles 

internos operacionais ou administrativos se dedicam à forma como os preceitos 

de controle são aplicados em relação a fatos, tais como: 

 

 O nível de qualidade nos processos produtivos, comerciais e de 

serviços, procurando comparar realidade com padrões internos ou 
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externos definidos e avaliando causas dos desvios, efeitos e 

medidas saneadoras necessárias. 

 Os movimentos ocorridos (ex: vendas, compras, entregas, 

produção) quanto aos tempos, velocidade, quantidade, dinâmica 

do processo, bem como feed-backs em relação à satisfação do 

cliente (devoluções, recusa de produtos, atraso de entrega, 

cancelamento de pedidos, quebra de máquinas, ociosidade de 

máquinas, etc). 

 

São, portanto, controles que acompanham as operações e fornecem 

informações anteriores ou posteriores à ocorrência dos fatos. 

 

Em outras palavras, Migliavacca (2004) descreve que o objetivo básico 

do controle interno é de assegurar que todas as operações sejam conduzidas 

de forma eficiente, garantindo a salvaguarda dos ativos, garantindo a 

confiabilidade e a exatidão das informações contábeis e financeiras, 

promovendo a eficiência operacional em todos os setores da empresa e, por 

fim, informando e fazendo com que todos os funcionários sigam às diretrizes 

definidas pela administração. 

 

O objetivo principal do controle interno é o de possuir ação preventiva 

antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra 

princípios da Constituição Federal, art. 37, Emenda Constitucional, nº 19 de 

1988:  

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte. 

 

Na Administração Pública, os controles internos servem para auxiliar o 

gestor na busca de sua missão. Antes de serem um meio de fiscalização, os 

controles internos têm cunho preventivo, pois oferecem ao gestor público a 
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tranquilidade de estar informado da legalidade dos atos de administração que 

estão sendo praticados, da viabilidade ou não do cumprimento das diretrizes e 

metas estabelecidas, possibilitando a correção de desvios ou rumos da sua 

administração. 

 

Para que se organizem ações de controle, é indispensável que o ente 

público tenha uma estrutura administrativa organizada, com funções, 

atribuições e competências claramente definidas e distribuídas. 

 

 

2.1.3. Eficiência e eficácia 

 

Eficiência é o modo como a organização deve atingir os seus fins. É uma 

relação entre custos e benefícios. É a melhor utilização dos recursos 

disponíveis. Muitas vezes está associado a uma boa administração. 

 

Segundo Andrade (1999), eficiência é o princípio voltado a verificar e 

comprovar que os procedimentos adotados pela empresa, seu processo 

decisório, industrial e demais, ainda que eficazes, no sentido de cumprir seus 

objetivos, são, de fato, eficientes, ou seja: 

 

 Executados com a melhor qualidade (= qualidade); 

 Nos tempos mais curtos possíveis (= velocidade); 

 E com otimização dos recursos (= custos). 

 

Voltado ao processo operacional, de industrialização, de 

comercialização ou de registro e informação, o conceito de eficiência, busca 

verificar também: 

 

 Pontos de estrangulamentos e diminuição da velocidade do 

processo examinado; 



 28 

 Movimentos organizados de maneira pouco racional ou com falta 

de harmonia entre seus componentes, resultando em desperdício 

de tempo, material e de recursos financeiros; 

 Estruturas ou sistemas custosos, pouco condizentes com os 

objetivos ou capacidade econômica da empresa etc. 

 

Eficácia é saber escolher o que quer fazer, selecionando alternativas 

adequadas. Também é um princípio reconhecido efetivamente pela 

administração pública. 

 

Imoniana e Nohara (2005) defendem que “...a eficácia do controle se dá 

por meio da conscientização dos integrantes do ambiente de controle; já sua 

eficiência resulta da implementação do conceito de accountability e 

monitoramento”. 

 

A preocupação, portanto, conforme relata ainda Andrade (1999), “se 

dirige à estrutura, normas, políticas, decisões etc. organizadas para a execução 

dos negócios, para o registro e análises de atividades e para sua informação 

estruturada”. 

 

É importante destacar que o conceito de eficiência apresenta 

necessariamente contornos diferenciados em organizações privadas e 

públicas. 

 

Na eficácia, o que prevalece é o interesse ou a necessidade dos 

cidadãos; enquanto na eficiência, predominam o interesse financeiro e de seus 

proprietários e a maximização do lucro. 

 

Para que seja cumprido o papel da controladoria com eficácia 

organizacional e maior grau de eficiência, deve ser observado se o sistema de 

informação é adequado, porque muitas vezes são adotados modelos que não 

são compatíveis com os interesses da empresa. 
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Os controles internos buscam sempre a eficiência e a eficácia das 

operações. De acordo com Lincoln (2010), a eficiência é o fazer certo, é o meio 

para se atingir um resultado, é a atividade, ou, aquilo que se faz. No caso, a 

eficácia é a coisa certa, é o resultado, o objetivo, é aquilo para que se faz, isto 

é, a sua missão. 

 

Para complementar, de acordo com citação de Drucker, apud Lincoln 

(2010): "eficiência é fazer as coisas de maneira correta, eficácia são as coisas 

certas. O resultado depende de fazer certo as coisas certas". 

 

A fim de ilustrar este conceito, Almeida (2013) apresenta a seguinte 

figura: 

 

Figura 1: Eficiência X Eficácia 
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Fonte: Almeida (2013) 

 

2.1.4. Confiabilidade e integridade das informações financeiras e 

gerenciais 

 

O controle interno para alcançar o seu objetivo é preciso proteger o 

ativo. Para tal finalidade é preciso fornecer dados corretos auxiliando desta 

forma o negócio da empresa. 

 

2.1.5. Conformidade às leis e regulamentos aplicáveis 

 

Como forma de proteção, evitando assim, ocorrência de impropriedades 

e irregularidades, é importante observar as normas legais, instruções, estatutos 

e regimentos. 

 

No que tange à legislação tributária que muda com frequência, os 

profissionais precisam acompanhar tais mudanças. De forma a garantir a 

continuação das operações e a sobrevivência das empresas, esses 

profissionais devem buscar formas que possibilitem à organização a redução 

da carga tributária, sem infringir a legislação. 

 

2.1.6. Missão do Controle Interno 

 

Missão significa finalidade, objetivo básico e permanente da existência 

de uma empresa, está sempre ligada ao oferecimento de produtos e serviços 

para satisfação das necessidades do consumidor. 

 

A missão da controladoria é zelar pelo crescimento da organização, 

sempre em busca de resultados positivos. Tendo como finalidade passar 

informações aos seus gestores colaborando para a eficácia da gestão. Para 

isso, deve trabalhar de forma completa, possibilitando ao gestor comparar o 
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que foi realizado com o planejado e se for o caso, alterar. Assim sendo, o 

planejamento sem controle da execução, dificilmente terá êxito.  

 

 

2.1.7. Relevância e Necessidade do Controle Interno 

 

A importância do controle interno se dá, principalmente, a fim de garantir 

a continuidade da empresa. 

 

Na prática, todos utilizam o controle interno, mas ainda não se deram 

conta disto. A sua necessidade fica mais evidente na constatação de algum 

erro, ou até mesmo em uma informação de fraude. 

 

Oliveira e Diniz Filho (2001) ressaltam que a necessidade e a 

importância da auditoria interna existem para que haja o controle periódico dos 

sistemas de controles internos, fazendo com que se verifique se as normas 

internas estão sendo obedecidas, além de avaliar se há necessidade de novas 

normas internas ou alteração das já existentes. 

 

Assi (2009) elenca alguns pontos como sendo necessários para a 

empresa:  

O controle interno é importante para a captação e manutenção de 
clientes, controle de vendas, de compras, de estoque, financeiro, de 
cobrança, de pagamentos, de impostos (tributário), contábil (balanços), 
de ativos e derivativos, principalmente este último, de obrigações, 
dentre outros. Na realidade, tudo isso são os controles do patrimônio da 
empresa, área onde a sustentação de suas atividades proporciona a 
manutenção de seus colaboradores e seus respectivos salários e 
empregos, e dos acionistas da empresa, que espera retorno de seus 
investimentos. 

 

 

Seguindo essa premissa, por gerir recursos públicos, as fundações de 

apoio em diversos momentos acabam se igualando aos Órgãos Públicos, pois 
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tendem a se igualar dentro das leis e da transparência. Por isso da relevância 

do controle do patrimônio.  

 

“A grande importância do controle interno nas fundações de apoio é 

exatamente por estar muito próximo da realidade do órgão público. O controle 

externo pode estabelecer correções, tem poderes para determiná-las 

impositivamente, orientando seu jurisdicionado e induzindo-o a uma alteração 

de atitude, mas não tem condições de atender às particularidades daquele 

ente”. (LINS, 2012) 

 

Segundo Moreira (2005), “O sistema de controle interno, bem como no 

setor privado é inerente a todos os atos e processos administrativos de um 

órgão/entidade, de forma que não pode e nem deve ser concebido 

separadamente”.  

 

Esta autora complementa que “Sua integração é fator decisivo para o 

perfeito desempenho das atividades a serem implementadas nas diversas 

unidades administrativas. Desta forma a sua aceitação pela organização é 

fundamental, porque se trata de um relacionamento permanente, uma 

observação contínua”. 

 

Percebe-se a importância do controle interno quando o desenvolvimento 

contínuo das operações da empresa é garantido pela aplicação desses 

procedimentos de controles internos. A contabilidade, que também faz parte 

dos controles, dará segurança aos administradores para a tomada de decisões, 

pois uma contabilidade que não se apoie em um eficiente controle interno, se 

torna inútil, uma vez que seus dados não apresentam confiança. Além destes 

fatores, um controle interno eficiente evitará erros involuntários e os 

desperdícios. (CREPALDI, 2011) 
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Em continuidade com ideia do autor acima, Attie (2007) menciona que 

se torna impossível para uma empresa que não se utilize de métodos de 

controles garantir a continuidade do fluxo de operações e informações. Sendo 

assim, toda empresa deve possuir um sistema de controles internos. A 

diferença básica é saber se são adequados ou não, pois se os controles 

utilizados não são adequados, os resultados gerados pelo fluxo se transformam 

em simples dados, sem confiabilidade. 

 

De acordo com Teixeira, apud Portal de Auditoria (2011), os controles 

internos devem ser: 

 Úteis – quando salvaguarda os ativos da empresa e promove o 

bom desenvolvimento dos negócios, protegendo as empresas e 

as pessoas que nela trabalham; 

 Práticos – quando apropriado ao tamanho da empresa e ao porte 

das operações, objetividade ao que controlar e simples na sua 

aplicação; 

 Econômicos – quando o benefício de mantê-lo é maior que o seu 

custo (custo/benefício). 

 

Para os trabalhos de auditoria, um bom sistema de controles internos é 

de suma importância para o planejamento de seus trabalhos, pois demonstra o 

grau de confiabilidade das informações e auxilia na identificação das áreas de 

risco, já para utilização da empresa um adequado sistema de controles internos 

é de fundamental importância para que sejam atingidos os resultados mais 

favoráveis com a aplicação de menos recursos, o que significa a redução de 

toda e qualquer forma de desperdício. (OLIVEIRA e DINIZ FILHO, 2001). 

 

A atuação do sistema de controle interno deve ser realizada do início ao 

fim, garantindo assim, que as melhores práticas de gestão sejam adequadas. 
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O planejamento de um sistema, além de resultar em um sistema 

eficiente, prático, econômico e útil, deve levar em conta a definição de 

procedimentos especificamente destinados a promover o controle sobre as 

operações e as atividades preferencialmente formalizadas através de manuais. 

 

Para se obter um sistema de controle interno de forma satisfatória 

Migliavacca (2004, p.19) diz que se deve incluir: 

 

 Um planejamento organizacional que permita uma apropriada 

segregação de funções e responsabilidades. 

 Um sistema de autorizações, arquivamento e de relatórios, que 

permita um bom controle contábil sobre os ativos, obrigações, 

receitas e despesas. 

 Adequados controles físicos sobre os ativos. 

 Procedimentos adequados e por escrito, a serem seguidos no 

exercício das funções de cada departamento. 

 

Araújo, Arruda e Barretto (2008:163) afirmam que, se a administração 

adotar um adequado sistema de controle interno, poderá ter razoável 

segurança de que os ativos estão salvaguardados contra o mau uso ou 

utilização não autorizada, bem como saber se os registros contábeis são fontes 

confiáveis para a elaboração de demonstrações adequadas. 

 

Desta forma, podemos afirmar que o controle interno é de grande 

importância para todos os entes da organização. Este controle irá garantir, ou 

fazer com que a realidade dos processos seja bem próxima dos procedimentos 

e processos definidos pela organização. 

 

O controle interno contribui para a eficiência e eficácia da organização, 

levando a um melhor resultado e a uma otimização dos processos definidos e 

utilizados por esta. 
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2.1.8. Estrutura 

 

A estrutura do controle interno deve oferecer segurança suficiente para 

que as metas sejam atingidas. Por esse motivo, um pré-requisito para que haja 

eficácia nos seus processos é que os objetivos sejam coerentes com a política 

da organização. 

 

O gestor deve ser cuidadoso para os tipos de controle que servirão de 

base para a criação de um sistema que possa ser apropriado e salvaguardar as 

operações e os ativos da empresa. Cada tipo de controle é importante para 

qualquer departamento. 

 

Para que um processo de gestão se complete, o profissional da área, 

por excelência, deve ter visão ampla, atuando e controlando todas as áreas da 

organização. 

Considera-se a estrutura do controle interno composta dos objetos de 

avaliação, de categorias de atividades e dos elementos básicos, integrados 

entre si. 

 

 Os objetos de avaliação são compostos pelas unidades administrativas 

e operacionais abrangidas. 

 

As três categorias de atividades são: as operações (efetividade), o seu 

registro (confiabilidade) e a conformidade (com os preceitos legais). 

 

Segundo Coso, apud Tostes (2007), controle interno é um processo 

levado pelo conselho de administração, diretoria e gerência em geral, 

elaborado para trazer uma segurança razoável de que a empresa irá atingir 

seus objetivos com relação às seguintes categorias: 
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 Eficiência e efetividade nas operações; 

 Confiabilidade nas demonstrações financeiras; e 

 Cumprimento das normas legais e fiscais.  

 

2.1.9. Componentes do Controle Interno: 

 

O controle interno deve ser estruturado para oferecer segurança 

razoável de que os objetivos gerais do órgão ou da entidade estão sendo 

alcançados. Por essa razão, a existência de objetivos claros é um pré-requisito 

para a eficácia do processo de controle interno. (CARTILHA TCE-MG, 2012) 

 

Segundo este Tribunal de Contas, os cinco elementos básicos da 

estrutura do controle interno são: o ambiente de controle interno, a avaliação 

de riscos, as atividades ou procedimentos de controle, o fluxo (sistema) de 

comunicação e informações e o monitoramento da efetividade do sistema de 

controles internos. 

 

A figura abaixo apresenta um resumo dos cinco elementos básicos da 

estrutura do controle interno. Como se vê, o fluxo de informação e 

comunicação interage com todos os outros: 
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Figura 2: Informação e Comunicação 

Fonte: Cartilha de 
orientações sobre controle interno do tribunal de contas do estado de Minas Gerais  

 

Abaixo será detalhada esta estrutura, sendo que serão acrescentadas 

algumas considerações de outros autores: 

 

 O ambiente de controle 
  

O ambiente de controle é a base de todo o sistema de controle interno. 

Além de criar um clima que influi na qualidade do controle interno em seu 

conjunto. 

 

Este ambiente exerce uma influência geral na forma pela qual se 

estabelecem as estratégias e os objetivos, e na maneira pela qual os 

procedimentos de controle são estruturados. 

 

Segundo Imoniana e Nohara (2005: 39): “Existe uma atmosfera na 

empresa que contribui para um controle efetivo e uma consciência de controle 

por parte de seu pessoal. Essa atmosfera e a consciência podem se chamar de 

ambiente de controle”. 

 

Um bom sistema de controle interno é motivo de orgulho e deve fazer 

parte da cultura da empresa. Desta forma, é importante mostrar aos seus 
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funcionários que atitudes éticas devem fazer parte do dia a dia da empresa. É 

importante mostrar a eles o valor de equipes conscientizadas.  

 

Seguindo uma linha de pensamento defendida pelos gerentes de 

controles internos, a responsabilidade pela qualidade, desenho e execução do 

controle interno não é da auditoria. 

 

 Avaliação de riscos 
 

A avaliação de risco é o processo de identificação e análise dos riscos 

relevantes para o alcance dos objetivos do órgão ou entidade e para 

determinar uma resposta apropriada. Envolve: 

 
 identificação do risco; 

 mensuração do risco; 

 avaliação da tolerância da organização ao risco; 

 desenvolvimento de respostas. 

Colocando para a realidade da área de projetos de uma fundação, o 

gerenciamento dos riscos dos projetos inclui os processos que tratam da 

realização de identificação, análise, respostas, monitoramento e controle, e 

planejamento do gerenciamento dos riscos em cada projeto. Os objetivos do 

gerenciamento dos riscos desses projetos são aumentar a probabilidade e o 

impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos 

eventos adversos aos objetivos dos projetos. 

 

A melhor maneira de diminuir o risco e dá segurança ao gestor é através 

de procedimentos de controle. 

 

 Procedimentos de controles 

Para que os objetivos específicos de uma empresa sejam alcançados, 

são traçadas muitas políticas e procedimentos. Tecnicamente esses 
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procedimentos são aplicados em toda atividade ligada à empresa. Pode 

destacar a informação que irá salvaguardar os ativos, no adequado registro da 

receita, despesas, ativos e patrimônio líquido e no próprio controle.  

 

Os procedimentos de controle devem existir em toda a instituição, em 

todos os níveis e em todas as funções. 

 

Eles incluem uma gama de procedimentos de controle de detecção e 

prevenção diversos como: 

 

 procedimentos de autorização e aprovação; 

 segregação de funções (autorização, execução, registro, controle); 

 controles de acesso a recursos e registros; 

 verificações; 

 conciliações; 

 avaliação de desempenho operacional; 

 avaliação das operações, processos e atividades; 

 supervisão (alocação, revisão e aprovação, orientação e capacitação). 

 Sistemas de informações e comunicação 
 

 

A comunicação é o fluxo de informações dentro de uma organização, 

entendendo que esse fluxo ocorre em todas as direções e abrangendo todos os 

níveis hierárquicos (IMONIANA E NOHARA: 2005) 

 

Informação e comunicação eficazes são vitais para que uma entidade 

conduza e controle suas operações. A gerência de uma entidade necessita de 

comunicação relevante, confiável, correta e oportuna, relacionada tanto aos 

eventos internos quanto aos eventos externos.  
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A informação é necessária a toda a entidade para que ela alcance seus 

objetivos. 

 

É Importante ressaltar que as fontes de dados para a preparação das 

informações surgem basicamente da contabilidade e do setor financeiro. 

 

De acordo com Tostes (2007:55), “um bom sistema de informação 

gerencial é aquele que consegue atingir um fino equilíbrio entre a simplicidade 

excessiva e um volume exagerado de relatórios, trazendo agilidade ao 

processo decisório”. 

 

Os principais componentes de um sistema de comunicação, 

basicamente são: emissor, mensagem e receptor. Esse processo envolve o 

fator humano, em outras palavras, as dificuldades de emissão e recepção 

tornam o processo administrativo altamente dependente da eficiência e clareza 

da mensagem a ser transmitida. 

 

Veit (2011) realça que escutar faz parte da comunicação, sendo que as 

técnicas de escuta ativa e efetiva fornecem ao usuário uma visão melhor das 

áreas problemáticas, das estratégias de negociação e gerenciamento de 

conflitos, do processo decisório e da resolução de problemas. 

 

Neste sentido, destaca-se a importância em se atender, da melhor 

forma, o seu cliente interno, fazendo com que a informação que ele precisa, 

chegue de forma completa e com a clareza necessária para que se possa 

utilizar esta informação sem prejudicar a eficácia do processo. 

 

 Monitoramento do sistema de controles internos 
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Os sistemas de controle interno devem ser monitorados para avaliar a 

qualidade de sua atuação ao longo do tempo. O monitoramento é realizado 

através de atividades rotineiras, avaliações específicas, que são desenvolvidas 

através de ferramentas de qualidade que veremos posteriormente num tópico 

abordando as principais ferramentas utilizadas. 

 

Imoniana e Nohara (2005: 40) defendem que “o monitoramento é a 

avaliação dos controles internos ao longo do tempo”. Segundo estes autores, é 

através do monitoramento que se sabe se os controles internos estão sendo 

realmente eficazes. 

 

Realizar o controle da qualidade do projeto faz parte do processo de 

monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de 

qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias. 

 

2.1.10. Áreas de atuação 

 

Em uma Entidade onde todos os departamentos têm um único objetivo 

em comum que é o de alcançar resultados positivos, é imprescindível que se 

tenha uma área vigilante de forma a monitorar o seu desenvolvimento.  

 

Por esta razão, cada tipo de controle é importante para a empresa num 

todo. 

 

Segundo Castro (2003), os controles são indispensáveis para registrar e 

acompanhar o resultado dos negócios da entidade, sempre levando em conta a 

relação custo/benefício. Por não haver uma estrutura de controle preconcebida 

e adaptável à sua realidade, cada entidade deve planejar seus controles de 

acordo com a complexidade organizacional, natureza, volume das operações 

ou outras características próprias.  
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Conforme este autor, uma estrutura de controle deve contemplar as 

seguintes áreas: 

 

 Controles Internos do setor financeiro; 

 Controles Internos do setor de compras; 

 Controles Internos de contas a pagar e a receber; 

 Controles Internos do setor de pessoal; 

 Controles Internos operacionais; 

 Controles Internos do setor de almoxarifado; 

 Controles Internos das demais atividades administrativas. 

É de grande importância que cada setor tenha um manual de 

procedimentos a fim de evitar erros nas informações. Desta forma, será um 

facilitador para o gestor em uma tomada de decisão. E mesmo assim, deve-se 

ter cautela porque as ações serão executadas em cima destas informações. As 

falhas podem trazer riscos para o patrimônio da organização. 

 

Baseados nesses fatores, para que o gestor possa ter segurança e 

informações precisas, é necessário que o controle esteja presente em todos os 

níveis e de forma antecipada. 

 

a. Controles internos no Setor Financeiro 
 

Os controles internos aplicados ao setor financeiro da empresa são sem 

dúvidas primordiais, pois é neste setor que entram e saem os recursos 

financeiros. 

 

Segundo Manenti (2011: 39): “Existem procedimentos a serem adotados 

no setor financeiro das empresas, porém estes procedimentos não devem ser 

considerados rígidos, a opção é de que eles sejam aplicados de modo que 
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garanta a facilidade de compreensão e a execução das normas e rotinas 

adaptadas às características de cada empresa”.  

 

Este autor complementa que há três setores onde há contato direto com 

os recursos financeiros da empresa que são: Disponibilidades, Contas a 

receber e Contas a pagar, e um quarto setor que são os Estoques, onde 

indiretamente está interligado ao setor financeiro. 

 

b. Disponibilidades (caixa e banco) 
 

De acordo com este mesmo autor (2011: 40), “os controles internos do 

numerário em caixa e em contas bancárias são uns dos mais importantes 

controles, pois estes valores já se encontram em seu estado líquido”. 

Para Sá (2002: 255) o numerário em caixa pode estar representado de 

várias formas como: 

 

 Dinheiro realmente existente; 

 Ordens de pagamento ainda não liquidadas; 

 Cheques; 

 Fundos de pequenas caixas; 

 Valores para liquidação dentro do dia, relativos a retirada de 

 Numerários aguardam a prestação de contas; 

 Fundos especiais de caixa para troco, pagamentos de folhas, etc..; 

 Numerário em trânsito aguardando comprovação definitiva e contando 

apenas com documentação provisória, geralmente autorizações da 

administração; 

 Títulos equivalentes a numerários. 

 

As disponibilidades são os recursos que a empresa possui para honrar 

seus compromissos. Segundo o Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado de São Paulo (2000: 47), “o dinheiro, como é sobejamente sabido, 
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exerce grande influência no instinto de preservação, cobiça, ambição das 

pessoas e a grande maioria das irregularidades a ele se relaciona. Além disso, 

o dinheiro entra praticamente em quase todas as transações ou operações de 

uma empresa. Nesse contexto, podemos afirmar que o dinheiro está presente 

nas entradas e saídas de caixa de qualquer empresa”.  

 

De acordo com Lins (2011): 

O caixa deve ser utilizado para o pagamento de pequenas despesas 
operacionais que necessitam de agilidade e pagamento em espécie, 
quanto aos procedimentos de controle interno sobre o caixa, deve ser 
efetuadas contagens físicas/ conferências esporádicas e de surpresa e 
que todas as entradas e saídas sejam formalmente autorizadas e 
pertencentes às operações da empresa. Quanto aos Bancos, que 
representam maiores movimentações diárias e valores significativos, 
os controles internos compreendem basicamente as autorizações de 
pagamento e as conciliações bancárias, ao que se refere aos cheques 
devem ser sempre nominais e arquivar uma cópia do mesmo para uma 
possível conferência. 

 

Alguns procedimentos de controle interno para a entrada de recursos 

seriam: regras para os registros, controle e conciliação das operações e a 

segregação de funções. Já para as saídas de recursos seria garantir que todas 

as saídas sejam: relativas aos negócios da empresa, efetuadas de acordo com 

as diretrizes e registradas de forma imediata. Para se evitar irregularidades nas 

saídas o sistema de controle interno deve dificultar pagamentos para fins 

pessoais e segregar funções para liberação de pagamentos. (CONSELHO, 

2000) 

 

O fluxo de caixa é muito importante para a organização porque permite 

gerenciar os ativos em vista da geração de caixa, sendo essencial para que os 

objetivos da empresa sejam alcançados. Como mensuração de lucro, o valor 

presente dos fluxos futuros de caixa a serem gerados pelos ativos torna-se o 

objetivo do negócio. 

 

c. Controles internos de contas a pagar e receber 
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É o caixa que a empresa deve em contas e obrigações. É fundamental 

para evitar fraudes e equívocos na entrada e na saída de recursos. 

 

O processo deve ser transparente e informações atualizadas. Evitando-

se os juros e problemas judiciais. 

 

d. Controles internos no Almoxarifado 
 

O controle interno no almoxarifado surgiu da necessidade da 

organização controlar em tempo real, o que entra e sai de material, período, 

quantidade, validade e sua rotatividade. Pois é possível administrar melhor o 

que entra e sai, seja matéria-prima, mercadorias ou materiais de consumo. 

Pode ser feito através de fichas manuais, ou tecnologia, utilizando 

planilhas etc. controles indispensáveis para que não ocorra falta de materiais. 

 

e. Controles internos no Setor de Pessoal 
 

Segundo Fournies (1992): “É importante identificar no funcionário, o que 

está influenciando o desempenho insatisfatório. É importante conhecer o que 

cada pessoa está fazendo de errado. Este primeiro passo permitirá identificar 

corretamente a falha de desempenho para eliminar o desempenho 

insatisfatório”. 

 

O ponto de partida é a definição de uma clara política de recrutamento e 

seleção de funcionários.  

 

O segundo ponto é o aperfeiçoamento profissional. Oferecendo 

treinamento, mantendo os colaboradores da organização atualizados e 

capacitados de acordo com as suas funções. 
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O terceiro item é a questão dos cargos e salários, envolvendo a política 

de promoções, avaliações e remunerações. 

 

 E por último, tem-se a questão da política de RH, podendo ser boa ou 

má. Todos os colaboradores devem participar dando sugestões e críticas para 

posterior análise.  

 

O papel do RH não se restringe somente a estas questões. As 

organizações estão cada vez mais modernas e competitivas. O setor deve 

ajudar na integração das áreas, motivação do colaborador, no planejamento, 

no acompanhamento de todo o processo, desde a entrada do funcionário até a 

manutenção do seu desempenho. 

 

f. Controles internos na Contabilidade 
 

De acordo com Tostes (2007), “Uma contabilidade cujas contas são 

regularmente analisadas, traz segurança à direção da empresa e aumenta a 

eficiência do ambiente de controle, pois as transações irregulares são captadas 

com rapidez”.  

 

O processo de análise e reconciliação implica descobrir diferenças. Para 

isso, é necessário um bom sistema de arquivo, conhecimento da organização, 

da operação examinada, e documentação do resultado obtido. 

 

g. Controles internos em Projetos 
 

Apesar de Castro (2003) não ter citado sobre a área de projetos, torna-

se relevante acrescentar-se este tópico específico, tendo em vista que uma 

fundação de apoio tem como sua atividade fim o gerenciamento dos projetos 

desenvolvidos pelas IFES. 
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Dentro da área de Projetos, o controle interno deve atuar na elaboração 

de soluções, visando contribuir para a qualidade dos empreendimentos de seus 

clientes, que desejam melhor performance nos projetos de seus 

empreendimentos. A equipe de projeto deve esforçar-se para atender todos os 

requisitos e expectativas dos seus clientes, não esquecendo, porém, das 

normas aplicáveis de cada instrumento dos projetos gerenciados pela 

fundação. 

 

O gerente da área deve ser bem orientado. O trabalho como um todo 

deve ser coordenado, monitorado e controlado, corrigindo imprevisto, interagir 

com o cliente, garantindo assim, a qualidade do produto final e a eficiência do 

processo.  

O “Apoio” de uma fundação de apoio se traduz, fundamentalmente, na 

participação ativa da entidade nos atos administrativos e financeiros dos 

projetos acadêmicos (pesquisa, infraestrutura etc): 

 

    Identificar fontes de financiamento; 

    Auxiliar na elaboração dos projetos; 

    Atuar na captação dos recursos (captação direta pela IFE ou pela 

própria Fundação); 

    Fazer a gestão dos recursos (avaliar a pertinência da despesa ao 

projeto, contratar pessoal, adquirir bens e serviços, monitorar o 

cronograma físico financeiro do projeto etc); 

    Prestar contas dos recursos entre muitas outras tarefas. 

 

Embora alguns setores tenham mais focos que outros, é fundamental que 

o controle interno esteja presente em todas as áreas para dar continuidade à 

organização conforme discutido no decorrer da pesquisa. 

 

 



 48 

2.1.11. Modelo de gestão 

 

Gestão é o processo de tomada de decisão onde estão incluídos o 

planejamento, a execução e o controle. 

 

O modelo de gestão, nada mais é que um grande modelo de controle. 

Nele estão estabelecidas as diretrizes de como os gestores vão ser avaliados, 

e os princípios de como a empresa vai ser administrada. 

 

Assim define Rodriguez (2010) que o modelo de gestão é “a 

apresentação de forma estruturada e organizada de como ocorre a integração 

entre os seus sistemas internos, formais e informais que fazem com que seja 

assegurado o atendimento às estratégias de negócio suportadas pelas pessoas 

dentro de uma Organização formal de poder”. 

 

Segundo Figueiredo (1995), “a controladoria está profundamente 

envolvida com a busca da eficácia organizacional, para alcançá-la é preciso 

que sejam definidos modelos que eficientemente conduzam ao comprimento de 

sua missão”.  

 

É importante que a missão da organização seja clarificada para seu 

melhor desempenho, assim como, sejam compreendidos por todos os que 

fazem parte dela. 

 

A gestão, quando bem compreendida, evita o retrabalho. Desta forma, já 

que a controladoria busca alcançar o resultado com eficácia na organização, é 

preciso que sejam definidos modelos eficientes para desempenhar a sua 

missão. 
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Neste contexto, faz-se necessária a identificação de ferramentas que se 

adaptem à realidade da empresa, auxiliando os gestores na otimização do 

processo de tomada de decisão.  

 

2.1.12. Ferramentas de Controle e Qualidade 

 

As ferramentas de qualidade são importantes recursos para a obtenção 

da garantia da qualidade e da gestão. Tem como objetivo permitir a melhoria 

dos processos, facilitar o entendimento dos problemas em busca de soluções. 

Para um bom planejamento essas ferramentas são indispensáveis.  

 

Segundo França (2006), as ferramentas de gestão da qualidade são 

utilizadas para Identificação, Análise do Problema e Tomada de decisão. 

Sendo assim, são muito utilizadas e de grande importância para a 

controladoria. Dentre as principais ferramentas de controle podemos citar: o 

Ciclo PDCA, Diagrama de ishikawa (causa e efeito), o Fluxograma e o Lista de 

verificação (Check-list). 

 

a. Ciclo de DEMING ou PDCA 
 

Segundo Souto (2003), o ciclo de Deming, ou PDCA, é considerado por 

muitos estudiosos como a maior contribuição dada pelo TQC ao estudo da 

administração moderna. Em 1986, em seu livro “Out of Crisis”, Deming publica 

os 14 princípios que ficariam mundialmente conhecidos como os “14 Princípios 

de Deming”, que seguem abaixo: 

 

 Estabelecer a constância do propósito de melhorar o produto com a 

finalidade de tornar a empresa mais competitiva, permanecer no 

mercado e criar empregos; 

 Adotar a nova filosofia; 

 Acabar com dependência da inspeção em massa; 
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 Cessar a prática de comprar apenas com base no preço. Em vez disso, 

deve-se minimizar o custo total; 

 Melhorar sempre e constantemente o sistema de produção e serviços, 

para melhorar a qualidade e a produtividade e. dessa maneira, reduzir 

constantemente os custos; 

 Instituir o treinamento no serviço; 

 Instituir a liderança; 

 Afastar o medo, para que todos possam trabalhar eficazmente pela 

empresa; 

 Eliminar as barreiras entre os departamentos; 

 Eliminar slogans, exortações e metas para os empregados, pedindo zero 

defeito e níveis mais altos de produtividade; 

 Eliminar as cotas numéricas no chão de fábrica. Eliminar a 

administração por objetivos; 

 Remover as barreiras que impedem ao trabalhador de sentir orgulho 

pela tarefa bem feita. A responsabilidade dos supervisores deve mudar 

dos números para a qualidade; 

 Instituir um sólido programa de educação e auto treinamento; e 

 Agir no sentido de concretizar a transformação. A transformação é 

trabalho de todos. 

 

O ciclo PDCA (Planejar – Executar – Verificar – Agir / do inglês: PLAN - 

DO - CHECK - ACT) é um método de gestão de quatro passos, utilizado para o 

controle e melhoria contínua de processos e produtos. 

 

PLANEJAR (PLAN) - Estabelecer os objetivos e processos necessários 

para fornecer resultados de forma a atingir a meta proposta. Ao estabelecer 

expectativas de saída, a integridade e precisão da especificação é também 

uma parte da melhoria alvo. Quando possível começar em pequena escala 

para testar os possíveis efeitos. 
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EXECUTAR (DO) - Implementar o plano, fazer acontecer, executar o 

processo, fazer o produto. Coletar dados para mapeamento e análise dos 

próximos passos "VERIFICAR" e "agir". 

 

VERIFICAR (CHECK) - Estudar o resultado atual (medido e coletado no 

passo anterior “executar”) e compará-lo em relação aos resultados propostos 

(objetivos estabelecidos no passo “PLANEJAR”) para determinar quaisquer 

diferenças. Procurar por desvios na aplicação do plano e também olhar para a 

adequação e abrangência do plano permite a execução do próximo passo, ou 

seja, "AGIR". Traçar dados pode fazer isso muito mais fácil para ver as 

tendências ao longo de vários ciclos de PDCA e assim converter os dados 

coletados em informação. Informação é o que você precisa para a próxima 

etapa "AGIR. 

AGIR (ACT) - Tomar ações corretivas sobre as diferenças significativas 

entre os resultados reais e planejados. Analisar as diferenças para determinar 

suas causas. Determinar onde aplicar as mudanças que incluem a melhoria do 

processo ou produto. Quando uma passagem por estes quatro passos não 

resultar na necessidade de alguma melhora, o método ao qual o PDCA é 

aplicado pode ser refinado com maiores detalhes na iteração seguinte do ciclo, 

ou a atenção deve ser colocada de uma forma diferente em alguma fase do 

processo. O plano PDCA quando aplicado junto ao Sistema de Gestão da 

Qualidade pode implementar ações para atingir a melhoria contínua, assegurar 

a operação e controle dos processos produtivos. 

Abaixo segue uma ilustração de Periard (2011): 

http://pt.wikipedia.org/wiki/PDCA
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Gest%C3%A3o_da_Qualidade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Gest%C3%A3o_da_Qualidade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Controle
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Processos_produtivos&action=edit&redlink=1
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Figura 3: Ciclo PDCA 

 

 

Fonte: Periard (2011) 

 

b. Diagrama de ISHIKAWA 

O Diagrama de Ishikawa é também conhecido como Diagrama de Causa 

e Efeito. Tem como objetivo mostrar as causas e as origens do problema 

apontado. Este diagrama é composto de uma linha principal horizontal e de 

linhas secundárias que levam às causas. É comum o seu uso composto de 

cinco famílias, chamadas de 5M´s, que são: Máquina, Método, Mão de obra, 

Material e Meio ambiente (FRANÇA, 2006). 

 

c. Plano de Ação 5W 1H 
 

 Segundo França (2006), o plano de ação 5W 1H deve ser 

montado após a análise dos problemas e suas causas. Definidas as prioridades 

deve ser montado um plano de ação para correção dos problemas ou para 
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aplicar melhoramentos nos processos, com a finalidade de se atingir novas 

metas, contribuindo para o crescimento da organização. O nome 5W 1H refere-

se as iniciais, em inglês, para as perguntas necessárias para se montar o 

quadro do plano de ação, que são: What? , When?, Where?, Why?, Who? e 

How? . 

 
 What? – O que será feito? – Descrição da atividade com o 

detalhamento necessário 

 When? – Quando será feito? – Prazos e datas para a atividade. 

 Where? – Onde será feito? – Localização, setor, unidade ou 

região onde se dará tal atividade. 

 Why? – Por que será feito? – Motivo que levam a realização da 

atividade. 

 Who? – Quem o fará? – Responsável ou responsáveis pela 

atividade. 

 How? – Como será feito? – Descrição dos métodos, instrumentos, 

técnicas, ferramentas, procedimentos e outros que serão 

utilizados para realizar a atividade. 

 

d. Fluxograma 

 O fluxograma tem como vantagens a clara definição dos limites do 

processo; ele é útil no treinamento de novos funcionários, pois demonstra uma 

visão global do processo; assegura solução para todas as alternativas; 

identifica ciclos de retrabalho e facilita identificar clientes e fornecedores do 

processo.  

 

 
e. Check-list  

 

Lista de verificação pode ser considerada uma ferramenta usada para 

checar se foi realizado um conjunto de etapas. Podendo ser simples ou 

complexas. Normalmente são redigidas com o verbo no imperativo ou na forma 

de perguntas.  
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Diversas empresas já utilizam esta ferramenta já padronizada, 

garantindo assim, a consistência em tarefas realizadas rotineiramente. Estas 

listas também estão disponíveis para análise da qualidade do processo de 

controle da qualidade. 

 

O check list é uma ferramenta útil para acompanhamento do trabalho da 

controladoria que permite acompanhar as informações relativas dentro de cada 

área da organização.  

 

Cabe ressaltar que não existe uma ferramenta padrão capaz de 

solucionar todos os problemas. 

 

Estas ferramentas são para definir, mensurar, analisar e propor soluções 

para os problemas que interferem no bom desempenho dos processos de 

trabalho.  

 

2.2. Função da controladoria 

 

O controller exerce sua atividade de controle de maneira particular, ao 

organizar e reportar dados relevantes, exercendo uma força de influência que 

aconselha os administradores a tomarem decisões coerentes e consistentes 

com a missão e a visão da empresa. 

 

Esta visão ressalta a importância do controller no conhecimento de 

gestão para que possa participar do planejamento, auxiliar no processo da 

execução e do controle da estratégia organizacional. 

 

 Pode-se dizer que o controller exerce a função de liderança por ser 

responsável por várias áreas dentro da empresa, tais como: gerenciais, 
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técnicas e operacionais. A ele compete motivar a todos na equipe e orientá-los 

para que as metas sejam alcançadas. Também é de sua competência, 

coordenar e supervisionar o trabalho dessas pessoas e analisar se estas estão 

satisfeitas. 

 

Assim, Mosimann e Fisch (1999) conceituam controller como um gestor 

que ocupa um cargo na estrutura de linha porque toma decisões quanto à 

aceitação de planos, sob o ponto de vista da gestão econômica, dessa forma, 

esses profissionais encontram-se no mesmo nível dos demais gestores, na 

linha da diretoria ou da cúpula administrativa, embora também desempenhem 

funções de assessoria para as demais áreas. 

 

Portanto, é essencial que o controller tenha uma visão ampla da 

empresa e um nível de conhecimento satisfatório em diversas áreas, dado a 

incumbência deste de organizar a controladoria da empresa.  

 

2.2.1. Perfil do profissional da Controladoria 

 

A formação básica mais requisitada para desempenhar a função de 

controller é de contador, economista e administrador. 

 

O profissional deve ser proativo, a ponto de auxiliar os gestores nos 

processos de tomadas de decisão. Por conta da diversidade das suas 

atividades, deve agrupar a sua experiência, o conhecimento e as habilidades. 

 

O controller, que é a pessoa chave na empresa, terá que ter uma 

interação ampla com os vários departamentos da organização na busca dos 

melhores resultados. 
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Assim afirma Oliveira, Perez Jr e Silva (2007, p.21) “nos tempos atuais, 

o controller deve ser um profissional multifuncional, ou seja, deve acumular 

experiências nas áreas contábeis, financeiras e administrativas”. 

 

De acordo com Mosimann e Fisch (1999) o controller, em função das 

diversas tarefas que lhe foram atribuídas, deve possuir as seguintes 

qualificações: 

 

a) entendimento geral do setor de atividade econômica do qual sua 

empresa faz parte e das forças políticas, econômicas e sociais diretamente 

relacionadas; 

b) conhecimento amplo de sua própria empresa, sua historia, suas 

políticas, seu programa, sua organização, e até certo ponto, de suas 

operações; 

c) entendimento dos problemas básicos de organização, planejamento e 

controle; 

d) entendimento dos problemas básicos de administração da produção, 

da distribuição, de finanças e de pessoal; 

e) habilidades para analisar e interpretar dados contábeis e estatísticos 

de tal forma que se tornem a base para a ação; 

f) habilidade de expressar ideias claras por escrito, isto é, na linguagem 

adequada; 

g) conhecimento amplo de princípios e procedimentos contábeis e 

habilidades para dirigir pesquisas estatísticas. 

 

Diante das exigências dos órgãos de controle, é fundamental que o 

profissional tenha conhecimento da legislação e se mantenha atualizado. 

Afinal, para que ele possa sugerir melhorias e procedimentos à organização, 
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orientar os gestores e agir com responsabilidade, é um dos requisitos 

primordiais para a função que ele ocupa. 

 

Os gestores indicados para ocupar o cargo de direção nas fundações de 

apoio às Universidades são servidores, na maior parte, professores, e não têm 

obrigatoriedade de ter formação ou experiência em gestão. Desta forma, a 

atuação da área de controladoria é imprescindível e tem que ser eficiente, para 

que além de passar segurança ao gestor, sua gestão tenha êxito.  

 

2.2.2. Auditoria interna 

 

Silva e Pereira (2012), destacam que “Há alguns equívocos ao se 

conceituar controle interno. Em muitos casos, ele é visto erroneamente como 

mera auditoria, o que não condiz com a realidade. A auditoria, além de ser 

esporádica, é mais usual na área privada. Já a controladoria, além e ser 

permanente, conta com a vantagem de oferecer alternativas de melhoria na 

atuação de cada setor da Administração Pública, visando à qualidade na 

transparência e, sobretudo à probidade administrativa”. 

 

A auditoria interna atua somente quando existe um problema, acontece 

conforme o planejado. Já a Controladoria vem atuando de forma a atender às 

necessidades da organização, de forma preventiva, para evitar desvios em 

seus processos. 

 

Attie (1998) define com propriedade as diferenças entre os controles 

internos e auditoria: 

Às vezes imagina-se ser o controle interno sinônimo de auditoria 

interna. É uma ideia totalmente equivocada, pois a auditoria interna 

equivale a um trabalho organizado de revisão e apreciação dos 

controles internos, normalmente executado por um departamento 

especializado, ao passo que o controle interno se refere a 

procedimentos de organização adotados como planos permanentes da 
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empresa. Há, portanto, nítida separação entre organização dos 

controles internos e a auditoria. 

 

De acordo com Crepaldi (2002: 39): 

A auditoria Interna é uma atividade de avaliação independente dentro 

da empresa, que se destina a revisar as operações, como um serviço 

prestado à administração. Constitui um controle gerencial que funciona 

por meio da análise e avaliação da eficiência de outros controles. É 

executada por um profissional ligado à empresa, ou por uma seção 

própria para tal fim, sempre em linha de dependência da direção 

empresarial.  

 

Este mesmo autor complementa: 

O auditor interno é pessoa de confiança dos dirigentes; está vinculado à 
empresa por contrato trabalhista continuado e sua intervenção é 
permanente. Sua área de atuação envolve todas as atividades da 
empresa; predominam a verificação constante dos controles internos, a 
manipulação de valores e a execução de rotinas administrativas. O 
objetivo da auditoria interna é auxiliar todos os membros da 
administração no desempenho efetivo de suas funções e 
responsabilidades, fornecendo-lhes análises, apreciações, 
recomendações e comentários pertinentes às atividades examinadas. 

 

Desta forma, conclui-se que a atuação do Controle Interno deve agir de 

forma a orientar e prevenir, auxiliar a gestão e atender a todos os níveis 

hierárquicos da organização. Enquanto a Auditoria interna é um controle 

posterior dos processos, ou seja, aprecia o trabalho da controladoria. 

 

Quanto melhor o controle interno menor será a atuação da auditoria 

interna.  

 

2.3. Fundações de apoio às universidades federais 

 

Conforme publicado na página eletrônica do Ministério da Educação e 

Cultura - MEC, as Fundações de Apoio não são criadas por lei nem mantidas 

pela União. O prévio credenciamento junto aos Ministérios da Educação e da 

Ciência e Tecnologia é requerido em razão da relação entre as instituições 
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federais. Corrobora o fato de as fundações de apoio ser de fomento ao 

desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, sendo função 

das fundações oferecerem suporte administrativo e finalístico aos projetos 

institucionais. 

 

O MEC complementa que as Fundações de Apoio são instituições 

criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino, extensão 

e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, de interesse das 

instituições federais de ensino superior (IFES) e também das instituições de 

pesquisa. Devem ser constituídas na forma de fundações de direito privado, 

sem fins lucrativos e serão regidas pelo Código Civil Brasileiro.  

 

Sujeitam-se, portanto, à fiscalização do Ministério Público, nos termos do 

Código Civil e do Código de Processo Civil, à legislação trabalhista e, em 

especial, ao prévio registro e credenciamento nos Ministérios da Educação e 

do Ministério da Ciência e Tecnologia, renovável bienalmente. 

 

As fundações de apoio são necessariamente as fundações previstas no 

art. 44, inciso III, do Código Civil Brasileiro, por exigência, inclusive, do art. 2º., 

da Lei no. 8.958/94: 

 

Art. 2o - As fundações a que se refere o art. 1o deverão estar 

constituídas na forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos, 

regidas pela Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil. 

 

Segundo Alves (2006), “as fundações de apoio são fundações de direito 

privados sem fins lucrativos, instituídas nos moldes do Código Civil. Não são 

vinculadas ao Poder Público e não integram a Administração Pública. Não se 

inserem, tampouco, no processo administrativo de descentralização da 

Administração Pública”.  
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Este autor complementa: “São fundações especiais cujo objetivo é o de 

dar apoio a determinadas instituições. São as chamadas fundações de auxílio e 

fomento a destinatários específicos (universidades, órgãos, departamentos, 

hospitais universitários).” 

 

A finalidade das fundações de Apoio exposta na lei 8.958/94 é: 

... as Fundações de Apoio cumprem funções específicas, 

especializando-se no conhecimento de políticas de atuação e 

procedimentos das agências de fomento, nacionais e internacionais, no 

assessoramento à elaboração de projetos compatíveis com essas 

fontes e gerenciamento de recursos obtidos, com administração 

individualizada para cada projeto. Constituem, assim, o meio eficaz e as 

condições especiais de trabalho, imprescindíveis às IFES – Instituições 

Federais de Ensino Superior, que poderão, dedicadas às atividades-fim, 

participar e contribuir efetiva e sistematicamente para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do País. 

 

Por gerir recursos públicos, é importante que as fundações de apoio, 

tenham em seu quadro organizacional um departamento de controladoria. Para 

que a fundação tenha um bom desempenho e evite que o gestor realize 

procedimentos que não estejam previstos em lei ou cometa alguma 

irregularidade e para a sua própria segurança, a controladoria deve atuar com 

eficácia, isto é, com algo maior de eficiência.  

 

O controle interno deve ser mais efetivo sobre o andamento e a 

qualidade dos projetos que são gerenciados pelas fundações. Para que a 

prestação de contas seja apresentada ao agente financiado de forma 

satisfatória, o controle deve estar presente desde a elaboração da proposta até 

o seu encerramento. 

 

Segundo a Emenda Constitucional nº 19, de 1998: “Prestará contas 

qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 

responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”. 
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2.4. A Fundação ACEP 

 

A Associação Cearense de Estudos e Pesquisas (ACEP) foi fundada em 

1997. Atua na elaboração de estudos e pesquisas de cunho técnico/científico, 

na realização de concursos em nível federal, estadual e municipal, bem como 

em atividades de consultoria, diagnósticos de gestão, cursos e treinamentos. 

 

Possui corpo de associados formado por professores, técnicos, alunos e 

ex-alunos da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e 

Secretariado Executivo (FEAAC) da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

A seguir o organograma da ACEP: 

 

Figura 4: ACEP - Organograma 

 

FONTE: Página Eletrônica da ACEP 
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A ACEP tem como missão: “Colaborar, pela gestão de conhecimentos 

específicos, com organizações públicas e privadas, em sua área de atuação”. 

Sua visão de futuro é: “ser referência em gestão de conhecimento”. 

 

Ao longo de sua existência, a ACEP tem contribuído, sobretudo, para o 

crescimento local e regional, realizando inúmeros projetos em sua área de 

atuação, gozando de elevado conceito, além de buscar atuar sempre de forma 

ética e competente. 

 

A associação não encontrou dificuldades para implantar o controle 

interno. Uma vantagem observada é que vários associados e dirigentes são da 

área de controle. 

 

Segundo informação da ACEP, o setor de controladoria foi criado em 

2008, inicialmente como controle interno e posteriormente foi expandindo as 

atividades do setor, passando para controladoria em 2011.  O controle interno 

está subordinado à gerência de controladoria, assumindo funções de 

coordenação, composta por dois funcionários e um estagiário. Esta gerência é 

ligada diretamente à presidência. 

 

Atualmente, a associação conta com cerca de 20 colaboradores. Os 

mesmos já estão habituados à estrutura, bem como às normas e regimentos 

elaborados pela mesma, conforme assegura os gestores da ACEP. 

 

O objetivo do setor é tornar as operações da organização mais 

eficientes, pois o controle seria uma forma de analisar previamente as 

atividades realizadas, minimizando, desta forma, possíveis erros e falhas. 

 

Conforme relata o gestor da associação no questionário, o controle 

interno atua em diversas áreas da entidade: gerência de projetos, gerência 

administrativo-financeira e gerência de projetos especiais.  
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A seguir é apresentado um modelo de processos com ação da 

controladoria que foi implantado nesta associação cearense. 
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Figura 5: Estrutura da Controladoria no Contexto Organizacional de uma associação - 
ACEP 

 

Fonte: Assep 
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2.5. Da licitação 

 

Em regra, a Administração é obrigada a licitar. Assim, as obras, 

serviços, inclusive publicidade, compras, alienações, concessões, permissões 

e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas 

na Lei n. 8.666/1993. 

 

Caso não houvesse a licitação, a escolha das pessoas a serem 

contratadas ficaria a cargo do administrador, o que favoreceria ainda mais a 

corrupção. Desta forma, pela própria transparência é importante seguir a 

legislação brasileira. 

 

A aplicação da lei 8666/93 é princípio que visa, além da isonomia e 

busca de vantajosidade para a administração pública, transparência, 

efetividade e promoção do desenvolvimento econômico nacional (SANTOS, 

2012).  

 

Esta autora complementa que “A obrigatoriedade de licitar é princípio 

constitucional estampado no art. 37, XXI, da Constituição Federal, aplicável, 

ressalvados casos específicos, a todo ente da administração pública direta ou 

indireta.”. Todavia, Santos (2012) realça que só se licitam objetos que possam 

ser fornecidos por mais de uma pessoa, uma vez que a licitação supõe disputa 

e concorrência ao menos potencial, entre os ofertantes. As coisas desiguais 

não podem ser licitadas, só bens homogêneos, intercambiáveis, equivalentes. 

 

Como citado, esta obrigatoriedade de realização da licitação está na 

Constituição Federal, em seu artigo 37, XXI c/c artigo 22, XXVII: 

 

Art.37; XXI: “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
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efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações.” 

 

Art.22 Compete privativamente à União legislar sobre: ”XXVII – normas 

gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art.37, XXI, e para as 

empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art.173, §1, 

III;” 

 

Atualmente, temos seis modalidades de licitação legalmente previstas. 

São elas: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, previstas 

na Lei 8.666/93, e a modalidade de pregão, prevista na Lei 10.520/2002. De 

acordo com o artigo 23 da Lei 8.666/93, a escolha da modalidade a ser 

utilizada dependerá do tipo de contratação e de seus valores. 

 

Grande parte dos projetos que são gerenciados por fundações  

desenvolve-se de acordo com as legislações brasileiras e na maioria das 

vezes, a própria Lei 8.666/93, que regulamenta e institui normas para licitações 

e contratos da Administração Pública. Os instrumentos de contratos podem ser 

acordados como Convênio, Contrato ou Autorização de Gestão. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

A definição do tipo de pesquisa indica o método mais adequado para a 

pesquisa em questão, permitindo a resposta às perguntas feitas pelo 

pesquisador, dentro dos limites de tempo e recursos. 

 

Neste contexto, foi utilizada a taxonomia proposta por Vergara (2004) 

para a definição do tipo de pesquisa, qualificando-a em relação a dois 

aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, esta pesquisa 

pode ser classificada como descritiva, já que pesquisa as práticas adotadas por 

áreas de controle interno de fundações e de associações, apresenta a 

percepção daquelas que se diferenciam e agregam valor ao negócio. 

 

Com relação aos meios, a pesquisa é bibliográfica, por conter estudo 

sistematizado com base em material publicado por outros autores, relacionado 

aos temas questionados. Também é estudo de caso, pois consiste na 

aplicação de questionário para avaliação das práticas adotadas por fundações 

e associações.  

 

O levantamento bibliográfico buscou recuperar o que já foi publicado 

sobre o tema principal. Utilizando-se de livros, documentos disponíveis em 

instituições de ensino, internet, além de outras pesquisas acadêmicas que 

procuram esclarecer e debater o assunto. 

 

Segundo Gil (2002: 54), o estudo de caso é visto atualmente como “o 

delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto real”. 

 

O estudo de caso é um estudo empírico que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto real de vida, quando as fronteiras entre 
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o fenômeno e o contexto em que ele se insere não são claramente definidos 

(YIN, 2005). 

Este autor esclarece que “em geral, os estudos de caso representam a 

estratégia preferida quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real” (YIN, 2005: 19). 

 

 Trata-se de uma análise aprofundada de um ou mais objetos (casos), 

objetivando seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2002). Seu objetivo é 

aprofundar o conhecimento acerca de um problema não suficientemente 

definido, visando ao estímulo da compreensão, sugestão de hipóteses e 

questões ou desenvolvimento de teoria. 

 

Os estudos de casos podem ser classificados segundo Yin (2005) de 

acordo com seu conteúdo e objetivo final (exploratórios, explanatórios, ou 

descritivos) ou quantidade de casos (caso único – holístico ou incorporado ou 

casos múltiplos – também categorizados em holístico ou incorporados).  

 

Não obstante a sua importância e relevância como metodologia de 

pesquisa, os estudos de caso têm como limitação o fato de apresentarem 

dificuldade de generalização, tendo suas conclusões muitas vezes 

questionadas (YIN, 2005). Sobre esta temática, Gil (2002: 54) acrescenta que 

“a análise de um único ou de poucos casos de fato fornece uma base muito 

frágil para a generalização”. 

 

Todavia, Gil (2002:55) esclarece que a finalidade de um estudo de caso 

seria “proporcionar uma visão global do problema ou identificar possíveis 

fatores que o identificam ou são por ele influenciados”. 

 

De acordo com Gil (2002: 54) outra objeção à aplicação dos estudos de 

caso refere-se à falta de rigor metodológico, o que compromete a qualidade 

dos resultados obtidos. Porém, este autor defende que é possível a realização 
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de estudos de caso com resultados passíveis de confirmação por outros 

estudos. 

 

Um estudo de caso pode ser definido como um método de aprendizagem 

acerca de uma instância complexa, baseado num amplo entendimento obtido 

por uma descrição extensiva e análise contextual dessa instância (MORRA, 

1999) apud (PAIXÃO, 2007). 

 

Desta forma, a metodologia escolhida para esta pesquisa se caracteriza 

como estudo de caso por avaliar as práticas adotadas pelo controle interno de 

uma fundação.  

 

Considerando que o assunto ora abordado ainda é inovador e tão virtual 

quanto o tema objeto da dissertação, além de ser dependente de legislação 

específica que favoreça sua difusão, esta pesquisa pode ser considerada 

exploratória.  

 

Segundo Gil (2002: 41), as pesquisas exploratórias visam a proporcionar 

maior familiaridade com o problema, contribuindo para o aprimoramento das 

ideias ou a descoberta de intuições, além de possuir flexibilidade suficiente 

para facilitar a compreensão dos variados aspectos relativos ao fato estudado. 

As pesquisas exploratórias, na maioria dos casos, assume a forma de pesquisa 

bibliográfica ou de estudo de caso (GIL, 2002).  

 

3.1. Delineamento da pesquisa 

 

 

O delineamento da pesquisa demonstra o escopo previsto para o 

trabalho, evidenciando as etapas, considerando desde a formulação da 

situação problema até a conclusão do estudo. Para responder a questão 

principal do estudo – Quais as práticas de controle interno que devem ser 

adotadas pelas fundações de apoio às Universidades? 
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Figura 6: Etapas da pesquisa 

 

 
 
 
Fonte: O autor 
 
 

Na atividade “Definição do Objetivo da Pesquisa”, formulou-se a situação 

problema e o tema do estudo, além do objetivo geral e dos específicos da 

pesquisa. Posteriormente, definiu-se o escopo da pesquisa, de modo a 

estabelecer a abrangência do estudo, evitando a dispersão de esforços. Foram 

então definidas as justificativas para a realização deste estudo e as questões 

da pesquisa. 

 

Na atividade “Revisão Bibliográfica”, abordou-se a revisão da literatura 

que detalhou o embasamento teórico para a questão da importância da 

controladoria, e objetivo do controle interno, ferramentas de controle, estrutura 

e áreas de atuação, perfil do controller e um breve histórico das fundações de 

apoio. O fechamento desta etapa permitiu embasar o início do estudo de caso. 
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Na atividade “Definição da Metodologia de Pesquisa”, detalhou-se o 

delineamento e a amostra da pesquisa.  

 

Na atividade “Elaboração do Instrumento de Pesquisa”, o questionário foi 

levado em consideração somente como leitura do funcionamento da 

organização, relatando todas as informações, não no sentido de avaliar, e sim 

de analisar o funcionamento, identificando as melhorias e benefícios em todo 

conjunto. 

 

Na atividade “Adequações e Ajustes no Instrumento de Pesquisa”, o 

instrumento teve as seguintes adaptações, o check list como ferramenta 

auxiliando a melhoria das informações entre as gerências. 

 

Na atividade “Aplicação da Pesquisa”, o questionário foi aplicado à 

fundação “F”, para verificar o cenário desta instituição a respeito da existência 

do controle.  

 

Na atividade “Coleta e Análise dos Dados”, os dados obtidos foram 

organizados e sumarizados para possibilitar a análise e a interpretação destas 

informações, e, assim, o suprimento de respostas ao problema proposto para 

investigação.  

 

Por último, na atividade “Conclusões”, foram apresentadas as conclusões 

referentes aos objetivos e às questões da pesquisa, assim como as 

considerações finais e as sugestões para novas pesquisas. 

 

3.2. Perfil da amostra estudada 

 

A amostra estudada é a fundação que ainda não possui um controle 

interno na sua estrutura. 

 

O motivo da escolha foi com o intuito de estudar o funcionamento e 

comparar com o resultado que vem obtendo com a controladoria, como se vê 
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no referencial teórico. Outro motivo é a análise do funcionamento dos 

processos e verificação da existência do controle.  

 

Representantes, gestores, funcionários de diversas áreas da fundação e o 

auditor participaram de forma indireta na resposta aos questionários, enquanto 

um membro da equipe foi convidado a participar da entrevista. 

 

 

3.3. Instrumento da pesquisa  

 

Durante a coleta de dados, o leitor deve ser informado como se pretende 

obter os dados da pesquisa (VERGARA, 2004). Para aumentar a confiabilidade 

e a consistência da avaliação dos dados obtidos, desenvolveu-se um 

questionário para orientar a interação entre pesquisador e participante.  

 

O questionário é uma fonte primária de dados, é uma ferramenta 

importante para diagnosticar e levantar os problemas. Para esta pesquisa, o 

questionário foi estruturado em dois grupos de perguntas. Sendo que o 

primeiro foi direcionado para fundações que já implantaram a controladoria e o 

outro foi elaborado com a finalidade de se verificar a existência do controle 

interno e sua importância, conforme definido no tema e objetivo desta 

pesquisa, e assim responder ao problema proposto. 

 

Para atender a este objetivo, além das empresas citadas acima, foram 

selecionadas outras do mesmo ramo somente como convidadas a participar a 

responder um questionário.  No entanto, até a finalização da pesquisa não 

puderam enviar as respostas. Esta pesquisa contou também com a 

participação de um auditor externo da fundação, objeto do estudo. 

 

O questionário foi formulado em word, aplicativo da Microsoft Office e 

disponibilizado em endereço eletrônico na internet, possibilitando aos usuários 

acessarem de qualquer lugar ou tempo, sendo de fácil preenchimento e 

interação.   
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As perguntas foram elaboradas pela própria autora e são bem objetivas. 

Sua aplicação foi realizada entre o período de Janeiro até Março de 2013. Foi 

feito uso de reforços periódicos, via e-mail e telefone, para o público alvo, e 

solicitado uma data limite para a resposta ao questionário, na tentativa de 

garantir um bom índice de respostas. Além do contato permanente com um dos 

membros da equipe. 

 

Inicialmente, ao todo, 06 (seis) usuários receberam o questionário 

eletrônico. Sendo, 04 fundações, 01 associação e 01 auditor. Fica a critério de 

cada empresa se a resposta do participante será feita ou não em conjunto e o 

texto é livre. O pesquisador registrará as respostas para fins da pesquisa 

acadêmica. 

 

Outro instrumento utilizado para a realização desta dissertação foi à 

entrevista. Além das ferramentas acima, também foi muito utilizado o contato 

pessoal.  

 

No corpo dos e-mails enviados foi colocado um texto explicando o 

objetivo do questionário, que era para fins de pesquisa acadêmica e 

confidencial caso o usuário quisesse manter a privacidade da empresa. Abaixo 

segue o texto enviado: 

 

Eu me chamo Patrícia Benedetto e trabalho na Fundação “F”. 
Estou fazendo uma pesquisa direcionada para fundações de apoio às Universidades, para 
minha dissertação de mestrado. 
Desta forma, solicito a ajuda de vocês respondendo o anexo.  Eu fiz  
dois questionários. Um direcionado para fundações que ainda não  
implantaram a controladoria e outro onde existe o controle interno. 
Conto com a colaboração dos senhores e agradeço desde já a parceria!  
Atenciosamente. 
Patrícia Benedetto 
 

No apêndice encontra-se o questionário utilizado na pesquisa, bem como 

as respostas subjacentes. 
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3.4. Coleta e tratamento de dados 

 

Após a coleta dos dados, estes devem ser analisados e interpretados, 

para garantir a integridade das informações. Marconi e Lakatos (2003) definem 

os seguintes passos para o tratamento de dados: 

 

 Seleção - De posse dos dados coletados, o pesquisador deve realizar 

uma verificação crítica, com o objetivo de identificar falhas ou erros, 

impedindo informações confusas, distorcidas, incompletas, que possam 

comprometer o resultado da pesquisa.  

 

 Codificação: Nesta atividade, os dados são transformados em símbolos, 

podendo ser tabelados e contados, e devem ser classificados, 

consolidando-os em categorias.  

 

 Tabulação: os dados são estruturados em tabelas, simplificando a 

verificação das inter-relações, assim como a compreensão e 

interpretação. 

 

3.5. Limitações do método 

 

Esta pesquisa está limitada a analisar os processos de controle interno na 

fundação “F”. 

 

O trabalho será realizado a partir de dados levantados em entrevistas, 

questionários e numa revisão bibliográfica, para elaboração de uma proposição 

de modelo de controladoria a sua aplicação em qualquer fundação. 

 

Os resultados alcançados nesta pesquisa provavelmente não serão os 

mesmos obtidos por outras fundações. Pode ocorrer que algumas sugestões 

apresentadas não sejam implantadas, mas não é objeto deste trabalho resolver 

todos os problemas relacionados aos controles internos das fundações e sim, 

identificar as suas funcionalidades e fragilidades.  
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Esse trabalho está limitado a analisar o comparativo entre uma proposta 

de Modelo de Controle Interno com a realidade de uma fundação onde não foi 

implantado a controladoria no seu organograma. Buscando assim, identificar as 

suas funcionalidades e fragilidades. 

 

O presente estudo de caso apresenta as seguintes limitações: 

 

 O sucesso do estudo de caso dependerá da participação das pessoas 

com conhecimento das práticas de controle interno; 

 Não será verificada a validação do modelo proposto. Depende da 

aplicação em outras fundações, bem como da possível aplicação em 

outros setores, em uma amostra mais significativa. Assim, este estudo 

de caso apresenta-se apenas como um teste do instrumento, e não 

permitirá a sua validação em um sentido mais definitivo; 

 É preciso destacar, ainda, que o instrumento desenvolvido não permitirá 

a determinação de inferências estatísticas, apenas analíticas. 

 
O objetivo desta pesquisa é analisar a existência e o funcionamento dos 

controles internos e a importância da controladoria nas fundações.  

 

Para atender este objetivo, utilizou-se como base uma fundação, sendo 

selecionada outra do mesmo ramo somente como convidada para participar de 

um questionário. Contou-se também com a participação de um auditor externo 

da fundação. 

 

O questionário utilizado para esta pesquisa foi estruturado em dois grupos 

de perguntas. Um direcionado para fundações que já implantaram a 

controladoria e o outro foi elaborado com a finalidade de verificar a existência 

do controle e sua importância, conforme definido no tema e objetivo desta 

pesquisa e assim responder ao problema proposto. 
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4.  O ESTUDO DE CASO 

 

Para este estudo, objeto desta pesquisa, adotou-se um nome fictício para 

preservar a identidade da fundação estudada. Este capítulo apresenta a 

fundação “F”, desde a sua criação, até o ano de 2013. Serão apresentados a 

missão, visão e valores conforme a identidade da organização. 

 

Este trabalho busca analisar os processos dentro desta fundação, sua 

estrutura, seus manuais e procedimentos, as rotinas internas de cada área e o 

fluxo de documentos. Alguns setores terão mais focos que outros, mas com o 

intuito de possíveis melhorias nos seus processos. 

 

4.1. Um pouco da história da Fundação “F” 

 

A Fundação “F” é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, 

criada em 19 de novembro de 1997, sob a regência da Lei Federal n° 8.958/94, 

três anos após a regulamentação das fundações de apoio às Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES).  

 

Como parceira da Universidade, tem como função captar e gerenciar 

recursos em prol das atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento 

institucional, inclusive na gestão financeira e administrativa necessária à 

execução desses projetos. De acordo com o relatório de atividades da 

fundação, esta iniciou suas atividades em 1999. O objetivo de sua criação é 

apoiar e promover o acesso à produção acadêmica, científica e extensionista 

da Universidade, através de parcerias com instituições públicas e privadas. 

 

Sua Missão é trabalhar em prol do bem comum da sociedade, apoiando e 

promovendo o acesso a cursos de capacitação, o estreitamento no acesso à 

produção acadêmica, científica, tecnológica e de extensão da Universidade, 

além de captar e gerenciar  recursos através de parcerias com instituições 

públicas e privadas. 
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A Visão é ter reconhecimento público de excelência, ética, transparência 

e com qualidade na produção de informação e no apoio ao ensino e a projetos 

de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano, apoiando o 

desenvolvimento social e sustentável. 

 

Seus Valores são a ética, transparência, qualidade na governança, 

integridade, respeito ao indivíduo, confiabilidade, comunicação e eficiência. 

 

Segundo o seu regimento, a Fundação poderá: 

  

I - celebrar convênios e contratos com pessoas físicas ou jurídicas, com a 
finalidade de realização de pesquisas, estudos ou projetos que, por si ou pela 
remuneração que proporcionarem, atendam às necessidades da Fundação de 
apoiar e/ou promover à Universidade; 
  
II - prestar serviços técnicos profissionais especializados para atender a 
instituições públicas, da administração direta, indireta ou fundacional, como 
também a entidades privadas, relativamente a: estudos técnicos, 
planejamentos e projetos básicos ou executivos; pareceres, perícias e 
avaliações em geral; assessorias e consultorias técnicas; fiscalização, 
supervisão e/ou gerenciamento de obras e/ou serviços; cursos, treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal com elaboração e fornecimento de material 
didático quando necessários; conferências, palestras e seminários; 
  
III - administrar convênios celebrados entre a Universidade e outras instituições 
públicas, da administração direta, indireta ou fundacional, assim como 
entidades privadas; 
  
IV - estimular e facilitar o intercâmbio de ideias, a troca de informações e 
contatos profissionais entre a Universidade e a comunidade; 
  
V - viabilizar viagens, visitas, excursões, sessões artísticas, eventos culturais e 
reuniões sociais, dentro de um programa de atualização e ampliação dos 
conhecimentos técnicos e culturais de instituições e pessoas físicas; 
  
VI - viabilizar a publicação de livros, revistas, boletins, relatórios, artigos, 
apostilas, monografias, comunicações e outras publicações em qualquer mídia; 
  
VII - apoiar linhas de pesquisa, programas de ensino, de extensão e de 
desenvolvimento institucional, com a concessão de bolsas de estudo, bolsas de 
trabalho, estágios profissionais, prêmios de estímulo à produção intelectual, 
viagens, diárias, verbas de representação e de deslocamento e ajuda de custo 
em geral.  
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Com base nos principais serviços, a fundação realiza as seguintes 

atividades: Apoio a eventos acadêmicos da Universidade, gerenciamento de 

projetos e organização de concursos, estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento 

e inovação nas áreas de tecnologia e ensino, promovendo o intercâmbio dos 

especialistas destas áreas. 

 

Ao longo desses anos, a atuação da fundação como intermediária, 

fazendo parceria entre diversos órgãos financiadores, sejam eles públicos ou 

privados, tem crescido de forma positiva, sendo possível à Universidade 

aumentar o volume de captação de recursos para o financiamento de vários 

projetos. Dentre os principais agentes financiadores destacam-se: Financiadora 

de Estudos e Projetos (FINEP), Petrobras, Eletrobras, Ministério da Cultura, 

Prefeituras, Organização das Nações Unidas (ONU), entre outros. 

 

É importante destacar que apesar de ter passada por diversas gestões, 

os próprios gestores têm se preocupado em preservar o trabalho positivo 

realizado nas gestões anteriores. 

 

4.2. Estrutura Organizacional 

 

Desde a sua criação, a fundação foi adquirindo mais experiência, 

evoluindo significativamente, refletindo com isso no número de funcionários. 

Atualmente a fundação “F” é formada por 70 colaboradores atuando em 

diversas áreas. 

 

É importante ressaltar que a estrutura da fundação foi modificada por 

diversas vezes, a cada gestão. No entanto, este quadro de pessoal vem se 

reduzindo com o tempo. 

 

De acordo com o estatuto da fundação, caso a direção sentir necessidade 

de fazer alguma alteração no seu organograma, deverá ser aprovado pelo 

Conselho administrativo e fiscal. 
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Figura 7: Estrutura organizacional atual da fundação F 
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Entre as principais funções realizadas em cada departamento, podemos 

destacar diferentes gerências (como são chamadas as diferentes áreas de 

trabalho na Fundação “F”), a saber: 

 

A gerência de projetos é considerada o coração da fundação. É o setor 

responsável pelo acompanhamento do cumprimento do objeto, obedecendo às 

cláusulas, prazos e controle dos gastos dentro das rubricas, conforme 

instrumento contratual do projeto e plano de trabalho.  

 

É um setor que tem ligação direta com seus parceiros e clientes, 

coordenação dos projetos e o público em geral. Pode-se dizer que é a área 

responsável pela atividade fim da fundação. 

 

Exemplificando, assim que uma proposta é aprovada, dá-se início a um 

novo projeto na fundação. Este é submetido ao gerente de projetos onde será 

acompanhado a sua execução, alocando as despesas de acordo com as 

rubricas definidas pelo convênio / contrato, do início até o seu encerramento. 

 

Toda entrada de documentação é analisada pela gerência para posterior 

distribuição aos diversos setores. As prestações de contas são realizadas 

neste mesmo setor. A parte de concurso também está ligada a gerência de 

projetos. 

 

A gerência de suprimentos está responsável pela compra e contratação 

dos serviços para os projetos. Ou seja, os projetos possuem um período de 

vigência para fins de execução, logo, os compradores devem estar atentos, 

porque as despesas devem ocorrer dentro da vigência do projeto, além da 

obediência à legislação para as compras e serviços.  

 

A gerência de recursos humanos tem o compromisso de controlar a 

atividade de pessoal da fundação e da equipe dos projetos gerenciados pela 
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fundação, tais como: contratação de celetistas, autônomos, bolsistas. Uma 

parte do serviço é realizada por uma prestadora de serviço. 

 

A gerência financeira é a responsável por contas a pagar e receber. Para 

fins de movimentações no decorrer da vida dos projetos, as possíveis situações 

são: acompanhamento da entrada de receitas, conciliação dos extratos e 

pagamentos, recolhimento de tributos, entre outros.  

 

Como a presidente da fundação é a ordenadora de despesa, para fins de 

liberação de qualquer pagamento, somente a Diretoria executiva tem 

competência para autorizar, mesmo que esteja atestada pelo coordenador do 

projeto, excetuando quando a mesma delegar através de procuração, mas 

sempre no mínimo com duas assinaturas. 

 

A gerência de contabilidade é encarregada pela contabilização dos 

documentos e sua competência é estar atualizada de acordo com as 

legislações em vigor. Destaca-se a elaboração e análise dos balancetes e 

balanços, atendimento à auditoria externa, entre outros serviços. No entanto, 

em outras gestões passadas esse setor já foi terceirizado. 

 

Não existe um setor de arquivo na fundação. A gerência de contabilidade 

que é a responsável por esta parte, inclusive dos documentos que são 

digitalizados. Entretanto, por falta de espaço, a maior da documentação é 

arquivada em uma empresa contratada pela fundação.  

 

Existem dois tipos de sistemas de informática em funcionamento. O 

primeiro desenvolvido pelo próprio pessoal da assessoria de informação. O 

segundo sistema utilizado para fins contábeis. No entanto, esse dois sistemas 

não são integrados. 

 

Por falta de mão de obra qualificada e pessoal, em algumas áreas ocorre 

atraso em alguns serviços que são oferecidos pela fundação. A solução muitas 
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vezes encontrada é a parceria com algumas empresas terceirizadas para 

realização de determinadas tarefas. Em muitos casos, o resultado não é 

avaliado, pois não há acompanhamento dos responsáveis. 

 

Para o melhor entendimento, será exemplificado através de um fluxo, uma 

das fases das atribuições das gerências da fundação, o funcionamento de 

compra / contratação e pagamentos das despesas realizadas nos projetos. 

Sendo elas realizadas diretamente pela coordenação dos projetos ou pela área 

responsável que seria a tramitação mais viável e coerente. Uma vez que existe 

um setor para esta finalidade. 

 

Adiante é apresentado um breve histórico do funcionamento do fluxo atual 

da fundação “F”, sem a figura da controladoria. 

 

 

 

4.2.1. Fluxo de Pagamentos da Fundação “F”  

 

O setor de protocolo recebe e protocola os documentos enviados pelos 

coordenadores de projetos, ou seja, solicitações de compras de produtos ou 

serviços, além de solicitações de pagamentos para os casos em que as 

aquisições são feitas diretamente pelos coordenadores dos projetos. Apesar da 

possibilidade da compra direta pelo coordenador do projeto não constar do 

manual do coordenador, elaborado e entregue aos mesmos pela fundação, a 

compra direta ainda é realizada, e o documento é enviado para que a fundação 

providencie os pagamentos. 

 

Os documentos que compete ao departamento de recursos humanos 

dos projetos, também são protocolados, tais como: solicitações de pagamentos 

de diárias, passagens, requisições de bolsas, contratações de pessoal e 

pessoas físicas. 
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Este protocolo é vinculado ao projeto e recebe uma numeração 

(codificação) que acompanha a documentação até o final do processo, quando 

os documentos são encaminhados para a gerência de contabilidade para 

validação da contabilização, digitalização e arquivamento dos mesmos. 

 

Após o recebimento, o documento é enviado para a gerência de 

projetos. Neste momento, o protocolo é direcionado para o consultor 

responsável pelo projeto específico. 

 

Na gerência de projetos, cada consultor é responsável por um grupo de 

projetos, de acordo com a especificação dos mesmos. Os projetos são 

classificados segundo o instrumento de contrato e origem do recurso. Em sua 

maioria, os projetos são financiados por verbas públicas e, sendo assim, o 

desenvolvimento dos projetos deve obedecer à legislação pertinente.  

 

O consultor do projeto analisa a documentação recebida, verificando a 

solicitação de acordo com o plano de trabalho do projeto. Esta análise deve 

certificar se o produto, ou serviço, está contemplado no referido plano de 

trabalho onde os produtos e serviços, necessários para o desenvolvimento do 

projeto, estão demonstrados e classificados por elementos de despesa 

(rubricas). No plano de trabalho, cada elemento de despesa está devidamente 

apoiado com o recurso previamente autorizado no instrumento contratual. 

 

Desta forma, o consultor deve verificar se o produto, ou serviço, está 

devidamente contemplado no plano de trabalho do projeto e se possui recurso 

disponível no elemento de despesa no qual está apoiado. Nos casos em que o 

produto, ou serviço, não está contemplado no plano de trabalho, ou não possui 

recurso disponível para sua execução, o consultor deve entrar em contato com 

o coordenador do projeto para verificar a possibilidade de se fazer um contrato 

aditivo para remanejamento de verba entre as rubricas, ou alteração do plano 

de trabalho para que o desenvolvimento do projeto não seja prejudicado pela 
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falta da contratação do produto solicitado. No caso de não existir esta 

possibilidade, a solicitação deve ser devolvida ao coordenador. 

 

Estando o produto, ou serviço, devidamente apoiado no plano de 

trabalho, e tendo recurso para sua contratação, o consultor dá prosseguimento 

ao processo de acordo com o tipo de solicitação que, conforme já visto, pode 

ser uma solicitação de compras de produtos ou serviços, ou uma solicitação de 

pagamentos para os casos em que as aquisições são feitas diretamente pelos 

coordenadores dos projetos.  

 

Após consulta do plano de trabalho do projeto, o que cabe a gerência de 

recursos humanos é enviado pela gerência de projetos. 

 

 

4.2.2. Solicitação de compra de produtos e/ou serviços: 

 

Nas solicitações de aquisições de produtos ou serviços, a  gerência de 

projetos deve confrontar os itens preenchidos no formulário pelo coordenador 

do projeto com o plano de trabalho aprovado pelo agente financiador. Havendo 

esta especificação, esta gerência verifica a disponibilidade do recurso no 

elemento de despesa em que o produto está apoiado. Após considerar em 

seus controles o valor solicitado, rubrica a solicitação, aprovando sua 

identificação. 

 

Posteriormente, o consultor envolvido com a análise do projeto 

encaminha o protocolo e a documentação para a gerência de suprimentos para 

que a mesma dê continuidade ao processo. 

 

Após o recebimento da solicitação pela gerência de suprimentos, esta 

analisa a que tipo de instrumento contratual esta solicitação se refere e qual o 

procedimento a ser adotado, ou seja, se haverá ou não necessidade de 

licitação, de acordo com a legislação pertinente. 
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Para os casos de convênios ou termos de cooperação, a gerência de 

suprimentos verifica se as solicitações se enquadram nos casos de dispensa 

(art.17 e art.24 da Lei 8.666/93) ou inexibilidade (art.25 da Lei 8.666/93) de 

licitação e, de acordo com a necessidade, delega a solicitação aos seus 

colaboradores para continuidade do processo. 

 

Após a execução dos procedimentos de aquisição e contratação, 

necessários conforme legislação pertinente, a gerência de suprimentos deve 

ainda se assegurar de que a empresa a ser contratada possui condições 

técnicas, financeiras e idôneas para cumprir adequadamente o contrato. Desta 

forma, devem ser anexados aos processos de contratação, e/ou aquisição, a 

documentação do contratado referente à habilitação jurídica e certidões de 

regularidade fiscal, além de outras documentações que sejam relevantes ao 

processo. 

 

Após análise, e definidos os fornecedores, ou prestadores de serviços, a 

gerência de suprimentos envia ao fornecedor uma autorização de fornecimento 

para que seja emitida uma nota fiscal e entregue no local estabelecido. 

Normalmente, o produto ou serviço é entregue no local onde o projeto está 

sendo desenvolvido. O produto adquirido ou o serviço deve ser recebido pelo 

coordenador ou pelo subcoordenador do projeto, que deve atestar a nota fiscal, 

datando e confirmando o recebimento do bem ou serviço adquirido. 

Posteriormente, o coordenador encaminha a nota fiscal devidamente atestada 

para a gerência de projetos para que esta possa ser anexada ao processo. 

 

Depois de cumpridas estas etapas, a gerência de suprimentos dá 

prosseguimento ao processo, redige seu parecer quanto aos procedimentos 

realizados e envia uma solicitação de pagamento à gerência financeira para 

que a quitação dos produtos e/ou serviços seja realizada. 
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A continuidade do processo de pagamento será vista posteriormente, 

após analisado os procedimentos das solicitações de pagamentos referentes a 

produtos e serviços contratados diretamente pelos coordenadores dos projetos. 

 

4.2.3. Solicitação de pagamento para produtos e/ou serviços contratados 

diretamente pelos cordenadores dos projetos: 

 

Nas solicitações de pagamentos para aquisições de produtos ou 

serviços adquiridos diretamente pelos coordenadores de projetos, assim como 

no caso analisado anteriormente, a gerência de projetos verifica se o produto 

e/ou serviço está devidamente contemplado no plano de trabalho do projeto e 

se o mesmo possui recurso disponível no elemento de despesa em que está 

apoiado.  

 

Deve ainda confirmar, quando do recebimento da documentação, se a 

nota fiscal está devidamente atestada, e que o atesto esteja datado pelo 

coordenador do projeto, confirmando que o serviço foi prestado e/ou que os 

bens adquiridos foram devidamente recebidos e que estão em perfeito estado 

para utilização no desenvolvimento do referido projeto. 

 

a. Solicitações de pagamentos a prestadores de serviços: 
 

Para as solicitações referentes a pagamento de serviços contratados, a 

gerência de projetos verifica se o prestador de serviços está previamente 

registrado no plano de trabalho do projeto. Sendo o plano de trabalho parte 

integrante do instrumento contratual, entende-se que as obrigatoriedades 

dispostas na legislação já foram previamente cumpridas quando da elaboração 

deste instrumento contratual. Porém, visando resguardar a Fundação pelo 

cumprimento destas obrigações, esta mesma gerência deve enviar um ofício à 

Universidade solicitando que seja enviada uma documentação que suporta a 

referida contratação. Esta solicitação deve ser feita no recebimento do 

instrumento contratual e do plano de trabalho do projeto. Desta forma, quando 
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a solicitação de pagamento for recebida pela gerência de projetos, esta estará 

com a resposta e o documento enviado pela Universidade. 

 

 Estando o prestador de serviços contemplado no plano de trabalho, o 

consultor deve anexar a documentação de suporte para contratação ao 

processo de pagamento. Além do plano de trabalho, como visto anteriormente, 

quando dos procedimentos realizados pela gerência de suprimentos, deve 

constar no processo a habilitação jurídica do prestador de serviços, as suas 

certidões de regularidade fiscal e outras documentações que sejam relevantes 

ao processo. 

 

A gerência de projetos registra a contratação em seus controles, redige 

seu parecer com o “de acordo” da gerência, e encaminha o protocolo e a 

documentação para a gerência financeira para que esta dê continuidade ao 

processo. 

 

Para os casos em que o prestador de serviços não esteja contemplado 

no plano de trabalho, assim como é feito nos casos em que ele esteja, a 

gerência de projetos deve verificar se o serviço prestado está devidamente 

apoiado e se possui recurso disponível no elemento de despesa 

correspondente. Estando estas duas hipóteses em consonância com o projeto, 

esta mesma gerência redige seu parecer e encaminha a documentação para a 

gerência de suprimentos. 

 

Após o recebimento da solicitação de pagamento, a gerência de 

suprimentos analisa se a contratação foi feita de acordo com a legislação 

pertinente e emite seu parecer quanto à documentação recebida. Cabe à 

gerência de suprimentos, nestes casos, verificar a documentação do prestador 

de serviços e sua regularidade fiscal. É necessário, ainda, que esta gerência 

verifique se a nota fiscal está devidamente atestada pelo coordenador do 

projeto. 

 



 88 

Para os casos em que a contratação esteja em desacordo com a 

legislação, ou nos casos em que a nota fiscal não está devidamente atestada, 

a solicitação de pagamento deve ser devolvida para a gerência de projetos 

para comunicação e regularização junto ao coordenador do projeto. 

 

Estando a documentação em conformidade com o estabelecido pela 

legislação, a gerência de suprimentos dá prosseguimento ao processo, 

redigindo seu parecer quanto aos procedimentos realizados e envia uma 

solicitação de pagamento à gerência financeira para que a quitação dos 

produtos e/ou serviços seja realizada. 

 

b. Solicitações de pagamentos para aquisições de bens ou material 
para consumo do Projeto: 
 
Para as solicitações de pagamentos referentes a aquisições de bens ou 

de materiais de consumo para os projetos, o consultor deve verificar se o 

fornecedor está previamente registrado no plano de trabalho do projeto. Para 

que isto ocorra, entende-se que este fornecedor deva ser empresa ou 

representante exclusivo de produto que se configure, conforme art. 25 da lei 

8.666/93, a inexigibilidade da licitação.  

 

Sendo o plano de trabalho parte integrante do instrumento contratual, 

entende-se que as obrigatoriedades dispostas na legislação já foram 

previamente cumpridas quando da elaboração deste instrumento contratual. 

Porém, como vimos anteriormente, a Fundação deve se resguardar quanto ao 

cumprimento destas obrigações. Para isto, a gerência de projetos deve enviar 

um ofício à Universidade solicitando a documentação que suporte a referida 

aquisição, como já citado anteriormente. 

 

 Estando o fornecedor contemplado no plano de trabalho, a gerência de 

projetos deve anexar a documentação de suporte para aquisição ao processo 

de pagamento. Além do plano de trabalho, como foi visto anteriormente quando 

dos procedimentos realizados pela gerência de suprimentos, devem constar no 
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processo a habilitação jurídica do fornecedor, as suas certidões de 

regularidade fiscal, a nota fiscal devidamente atestada pelo coordenador do 

projeto e outras documentações que sejam relevantes ao processo. 

 

 

O responsável indicado pela gerência de projetos, registra a aquisição 

em seus controles e redige seu parecer, com o “de acordo” da gerência, para 

encaminhamento do protocolo e da documentação à gerência financeira para 

que a mesma dê continuidade ao processo. 

 

Para os casos em que o fornecedor não está contemplado no plano de 

trabalho, assim como é feito nos casos em que ele está, a gerência de projetos 

verifica se o bem ou o material adquirido está devidamente apoiado, e se 

possui recurso disponível no elemento de despesa correspondente. Estando 

estas duas hipóteses em acordo com o projeto, essa gerência redige seu 

parecer e encaminha a documentação para a gerência de suprimentos. 

 

Após o recebimento da solicitação de pagamento, a gerência de 

suprimentos analisa se a aquisição foi realizada de acordo com a legislação 

pertinente e dá seu parecer quanto à documentação. Cabe à gerência de 

suprimentos verificar a documentação do fornecedor, sua regularidade fiscal e 

se a nota fiscal está devidamente atestada pelo coordenador do projeto, 

confirmando que o serviço foi prestado e/ou que os bens adquiridos foram 

devidamente recebidos, e que estão em perfeito estado para utilização no 

desenvolvimento do projeto. 

 

Para os casos em que a aquisição esteja em desacordo com a 

legislação, ou nos casos em que a nota fiscal não esteja devidamente atestada 

pelo coordenador do projeto, a solicitação de pagamento deve ser devolvida 

para a gerência de projetos para comunicação e regularização junto ao 

coordenador do projeto. 
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Estando a documentação de acordo com o estabelecido pela legislação, 

a gerência de suprimentos dá prosseguimento ao processo, redigindo seu 

parecer quanto aos procedimentos realizados e enviando uma solicitação de 

pagamento à gerência financeira para que ocorra a quitação junto ao 

fornecedor. 

 

O protocolo e a documentação são recebidos pela gerência financeira. 

Cabe a esta gerência a verificação da documentação recebida, analisando se o 

processo está completo e se neste consta as devidas autorizações e pareceres 

pertinentes a cada área em que o processo tramitou. É necessário ainda, antes 

da continuidade do processo, que a gerência financeira verifique se o prestador 

de serviços, ou o fornecedor, está devidamente regularizado junto à 

fiscalização e se a nota fiscal está devidamente atestada pelo coordenador, 

confirmando que o serviço foi prestado e/ou que os bens adquiridos foram 

devidamente recebidos e que estão em perfeito estado para utilização no 

desenvolvimento do projeto. 

 

Estando a documentação em conformidade, a gerência financeira dá 

prosseguimento ao processo, lançando a nota fiscal no sistema da fundação, 

sistema operacional ERP utilizado pela Fundação, e gera a remessa bancária 

para coleta de assinaturas junto à diretoria e encaminhamento da autorização 

de pagamento para o banco em que o projeto possui a conta corrente. 

 

No dia seguinte ao pagamento, a gerência financeira confirma o 

pagamento junto ao banco correspondente, verificando a devida quitação do 

pagamento no extrato bancário do projeto, e na leitura do arquivo retorno 

baixado no site do banco e importado para o sistema que é utilizado na 

fundação. Na leitura deste arquivo, caso haja alguma inconsistência, o sistema 

gera um aviso e a gerência financeira verifica a ocorrência junto ao banco ou 

ao fornecedor ou prestador de serviços. Após regularização das pendências, o 

pagamento será reprogramado para sua efetivação. 
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Finalmente, após confirmação dos pagamentos, o processo é 

encaminhado para a gerência de contabilidade para validação da 

contabilização e arquivo da documentação. 

 

De acordo com norma da fundação, existe um setor responsável para 

compra e contratação dos itens apoiados nos planos dos projetos. Desta forma, 

a coordenação do projeto não tem autorização para efetuar compras ou 

contratação direta. 

 

 

4.3. Apontamentos realizados pelos órgãos de controle na fundação 

 

A Constituição Federal prevê que o Poder Público manterá sistema de 

controle interno (art.74), em relação aos órgãos e entidades da administração 

pública, envolvendo também controle da aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado. 

 

As funções destes órgãos é avaliar se as demonstrações financeiras 

correspondem ou não à realidade patrimonial, financeira e econômica da 

fundação. Por exemplo, se a fundação emprega suas atividades, seu 

patrimônio e seus recursos estritamente nos fins para os quais foi criada; se 

está em dia com suas obrigações; se foram cumpridas as normas legais; se 

existe algum caso que possa afetar a viabilidade econômico-financeira e 

jurídica; se foram observados os regimes financeiro e contábil. 

 

Questões como estas descritas abaixo são razões para 

questionamentos dos Tribunais e Órgãos de Controle na Fundação objeto 

deste estudo, e nas demais Fundações de Apoio às Universidades: 

 

 As notas fiscais não se encontram identificadas com o número do 

projeto/contrato; 

 Ausência de conta específica do projeto; 

 Não aplicação dos recursos para fins do objeto do projeto; 
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 Os planos de trabalho dos projetos têm objeto muito vago; 

 Ausência de referencial para o valor das bolsas; 

 Número de bolsistas incompatível com o objeto do contrato, 

podendo ser indício de terceirização; 

 Escolha pré-definida pelo coordenador do projeto de pessoas 

físicas e jurídicas; 

 Ausência de conciliação bancária; 

 Aditivos contratuais sem justificativa; 

 Ausência do critério adotado para realização das compras; 

 Ausência da aplicação da Lei 8.666/93 e 10.520/02 das compras 

realizadas dos projetos; 

 Ausência da aplicabilidade da legislação brasileira dos serviços 

contratados para prestarem serviços nos projetos; 

 Não há pareceres de análise de prestações de contas por parte 

da IFES; 

 Falta do recolhimento do saldo remanescente dos projetos; 

 Nos projetos de infraestrutura, ausência da assinatura do fiscal da 

obra; 

 Ausência de relatório de fechamento final. 

 

 

Sobre a questão das prestações de contas dos projetos, além do prazo 

para sua apresentação, a condição para realização da análise, é visto em 

primeiro lugar, o aspecto financeiro e depois a parte técnica. Como foi colocada 

pela falecida Ruth Cardoso em palestra: “... os Órgãos de Controle estão mais 

interessados em ver o recibo do pão, a saber, se as crianças foram 

alimentadas...” 
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5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

A realização desse trabalho foi inspirada numa associação no estado do 

Ceará – ACEP (como consta do Referencial Teórico), onde inicialmente 

funcionava um setor de controle interno e futuramente foi implantada uma área 

de controladoria. Quando da resposta ao questionário pelos gestores da 

fundação ACEP, ficou evidente que a implantação do setor de controle interno 

contribuiu para melhoria dos processos e eficiência no resultado.  

 

Por outro lado, percebe-se na fundação “F” entraves no processo de 

trabalho e no fluxo de informações. Com isso, não interagem entre os 

departamentos, fazendo parecerem ilhas independentes, que não se 

comunicam, como se não fizessem parte da mesma estrutura, do mesmo 

processo. As informações dos sistemas também não são compartilhadas. 

Procedimentos e manuais são criados, e os poucos existentes, não são 

utilizados.  Assim, a explicitação do conhecimento não encontra eficácia nas 

atitudes diárias. 

 

A equipe de projetos trabalha muito com controles paralelos por conta que 

os sistemas existentes não atendem à área. Acaba sendo incoerente trabalhar 

com um sistema que não possa atender a principal atividade fim da fundação.  

 

As tarefas são realizadas de forma corretiva, apagando incêndio a todo 

instante. Não se faz um acompanhamento sistemático dos projetos da 

atividade que foi desenvolvida, em função do proposto e do realizado. Desta 

forma não é valorizado. 

 

Não existe dentro da Gerência de Projetos na fundação “F” uma 

avaliação dos projetos propriamente dita, o chamado “lições aprendidas”. Esta 

seria uma questão importante para se evitar outros equívocos e prejuízos, 

facilitando no planejamento de novos projetos. 

 



 94 

De acordo com o que foi apresentado nos fluxos processuais na 

fundação “F”, o controle da área financeira acaba ficando sobrecarregado por 

conta de equívocos sucessivos das demais áreas da fundação. Diversas notas 

fiscais chegam atrasadas no setor de contas a pagar, além da carência de 

informações para efetuar os pagamentos. 

 

A gerência de contabilidade por não está atualizada nas questões de 

tributação, acaba não conseguindo dar suporte e orientações para as demais 

áreas e para própria diretoria. 

 

Foi identificado que além dos dois sistemas da fundação não serem 

integrados, a folha do pessoal da fundação e dos projetos é controlado pela 

empresa contratada num sistema próprio deles. Desta forma é recomendado 

que o sistema utilizado fosse configurado e customizado ou que seja 

contratado um novo.  

 

Outro ponto importante refere-se aos colaboradores de todas as 

gerências da fundação. Muitos não estão preparados para atuar nas atividades 

que estão desenvolvendo, o que demonstra uma capacitação deficiente. O 

treinamento e o conhecimento são fatores fundamentais para melhoria dos 

serviços desenvolvidos. 

 

Fica claro que o problema principal está na falta de processos e fluxos 

claros para todos os envolvidos. Fazendo com que os funcionários não fossem 

cobrados de forma correta. Realizavam as tarefas do jeito que julgavam certo. 

Portanto, os gestores e sua equipe têm que procurar estar sempre 

atualizados e propor boas práticas em favor do aprimoramento da gestão dos 

projetos, a fim de evitar equívocos, desperdícios, não comprometendo assim, a 

saúde financeira das fundações. Para garantir a transparência e legalidade dos 

atos, é importante que o controle interno tenha segurança nas informações 

para funcionar de forma eficiente. 
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Antes de propor um modelo, deve-se conhecer bem a organização, seus 

objetivos e fazer um diagnóstico de todo o processo de modo que seja 

adequado à realidade existente.  

 

O desenvolvimento foi feito com base no estudo realizado dentro do 

referencial teórico, na análise dos processos da fundação “F”, nos 

questionamentos do acompanhamento dos projetos e no funcionamento da 

associação após implantação da controladoria na sua estrutura, foi elaborada 

uma proposta como melhoria no sistema de gestão.  

 

O questionário também foi um dos instrumentos utilizados. Desta forma, 

é possível identificar a avaliação dos gestores e colaboradores sobre a questão 

do controle interno. 

 

5.1. Proposta  de um novo modelo 

 

 

Como visto no capítulo anterior, a fundação “F” não tem controles 

internos e um departamento de controladoria definido.  

 

A dimensão utilizada na elaboração do modelo foi baseada no 

referencial teórico, no estudo dos processos da fundação e no funcionamento 

de uma associação onde já existe uma área de controladoria que, conforme 

declarado pelos gestores, funciona de forma positiva.  

 

Para tal finalidade, esta proposta adota uma linguagem direta, com 

orientações objetivas para facilitar a execução do trabalho e o fluxo de 

informações. Agrega os aspectos mais relevantes de todas as fases. Como 

guia de processo foram utilizadas quatro fases: 

 

 O planejamento abrange a análise e organização de todo o processo 

em todas as fases. Inicialmente visou analisar o seu funcionamento. 

Posteriormente procurou-se entender seus processos. Pode-se dizer que é 
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uma das fases mais importantes para se chegar com êxito no objetivo que foi 

proposto. 

 

Em seguida, adaptando a realidade da fundação com as necessidades 

dos Órgãos de Controle. Esta etapa foi realizada com apresentações de 

sugestões, discussões com a equipe escolhida.  

 

Na terceira fase, capacitação da equipe, foi outra etapa fundamental 

com objetivo de preparar a equipe, sem que ocorra resistência às mudanças. 

Todos tiveram a oportunidade de participar, afinal, para um melhor resultado da 

empresa, todos irão ganhar. 

 

Por fim, quarta e última fase que é formalizar a entrega e o aceite do 

modelo, no sentindo de expor seu funcionamento. Esta etapa compreende o 

acompanhamento, orientação e controle do processo. Disponibilizando 

instruções claras e acompanhar o trabalho da equipe. 

 

Como ferramenta, buscou-se aplicar na rotina dos pagamentos dos 

projetos a utilização do check-list aliada ao conhecimento do profissional da 

área de controladoria que poderá ser utilizada em todas as áreas da fundação. 

 

Esta ferramenta contém informações gerais associados a cada rotina 

das atividades que serão desenvolvidas a fim de nivelar o entendimento do 

escopo do trabalho. 

 

Levando-se em consideração esses aspectos, é apresentado na 

sequência o modelo proposto para fundação “F” de um controle interno e suas 

ações dentro de cada área. Foram realizadas algumas melhorias nas 

ferramentas de cada gerência e forma mais clara e objetiva. 

  

Estão contemplados também nesta proposta os novos fluxogramas com 

a inclusão do controle interno nesta fundação. 
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5.1.1. Fluxo de Pagamentos da Fundação “F” incluindo a figura da 

Controladoria 

 

Introduziram-se ações de controle interno juntamente com alterações 

processuais dos departamentos envolvidos nas diferentes atividades. Segue o 

modelo na forma de check-list: 

 

Considerações a serem realizadas pela Recepção 

 Número do projeto; 

 Informações da requisição de forma legível; 

 Assinatura, data e carimbo do coordenador do 

projeto; 

 Protocolar o documento; 

 Envio do documento  em meio físico e através  

do sistema para a gerência de projetos;  

 

 

 

 

Considerações a serem realizadas pela gerência de projetos 

 Receber o documento no sistema; 

 Analisar formulário de solicitação de compras e 

preencher os dados solicitados; 

 Justificativa do coordenador se necessário; 

 Verificar se o (s) item (s) está apoiado no plano 

de trabalho e indicar a rubrica; 

 Saldo da rubrica e do projeto; 

 Informar o tipo de instrumento contratual e se 

for o caso alguma legislação específica do 

agente financiador para procedimento das 

compras; 

 Caso seja possível compra direta deverá ser 
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informada na requisição de forma que o setor 

seguinte possa dar andamento no processo; 

 Parecer da consultora do projeto se for o caso 

que deverá ser protocolado; 

 Encaminhar o protocolo para a área de 

suprimentos.  

 

  

Considerações a serem feitas pela gerência de suprimentos 

 Receber no sistema o protocolo; 

 Conferência se os campos da solicitação foram 

devidamente preenchidos pela consultora do 

projeto; 

 Verificar o tipo de instrumento contratual e / ou 

alguma legislação específica do agente 

financiador informada na requisição pela 

consultora e adotar o critério para valores 

abaixo ou acima de R$8.000,00; 

 Enviar ao setor jurídico se necessário e 

prosseguir com o processo de contratação da 

compra; 

 Anexar juntamente à requisição todo o processo 

utilizado para compra; 

 E-mail ou qualquer outro documento com a 

devida aprovação do coordenador do projeto 

aprovando o mapa de cotação; 

 Análise da regularidade fiscal e da documentação 

das empresas participantes do processo 

licitatório; 

 Parecer da gerente se for o caso que deverá ser 

protocolado; 

 Enviar o protocolo para a superintendência. 
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Considerações a serem realizadas pela controladoria 

 

 Receber o protocolo no sistema; 

 Conferência se os campos da solicitação foram 

devidamente preenchidos pelas áreas; 

 Análise da nota fiscal: data da validade da nota 

fiscal; 

 Os impostos informados na nota se estão 

corretos; 

 Análise do critério adotado para a compra; 

 Validação da documentação; 

 Encaminhar protocolo para a área financeira. 

 

 

 

 

Considerações a serem realizadas pela gerência financeira 

 

 Receber protocolo; 

 Lançamento da nota fiscal no sistema; 

 Verificar a forma de pagamento; 

 Retenção e Recolhimento dos tributos quando for 

o caso; 

 Confirmar a quitação do pagamento e a baixa do 

mesmo no sistema; 

 Enviar para a área contábil; 
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5.1.2. Solicitação de pagamento para produtos e/ou serviços contratados 

diretamente pelos cordenadores dos projetos: 

 

Considerações a serem realizadas pela recepção 

 Número do projeto; 

 Informações da requisição de forma legível; 

 Assinatura, data e carimbo do coordenador do 

projeto; 

 Encaminhar protocolo para a área de projetos; 

 

 

 

 

 

Considerações a serem realizadas pela gerência de projetos 

 Receber protocolo pelo sistema; 

 Documento com a devida aprovação do menor 

preço ou justificativa do coordenador se 

necessário; 

 Parecer da consultora do projeto que deverá ser 

protocolado; 

 Conferir se está apoiado no plano de trabalho e 

indicar a rubrica; 

 Analisar os documentos referentes à cotação; 

 Verificar se deveria ter sido adotado algum 

critério para realização da compra ou 

contratação do serviço; 

 Confirmar se o saldo comporta tal despesa; 

 Enviar protocolo para a área de suprimentos.  

 



 101 

 

Considerações a serem feitas pela gerência de suprimentos 

 Receber protocolo pelo sistema; 

 Conferência se os campos da solicitação foram 

devidamente preenchidos pela consultora do 

projeto; 

 Análise da regularidade fiscal e da documentação 

das empresas participantes do processo 

licitatório; 

 Parecer da gerente se for o caso que deverá ser 

protocolado. 

 Enviar protocolo para a área de suprimentos.  

 

 

Considerações a serem realizadas pela controladoria: 

 

 Conferência se os campos da solicitação foram 

devidamente preenchidos pelas áreas; 

 Análise da nota fiscal; 

 Análise de toda documentação 

 Validação da documentação. 

  

Considerações a serem realizadas pela gerência financeira 

 Lançamento da nota fiscal no sistema; 

 Verificar a forma de pagamento; 

 Retenção e Recolhimento dos tributos quando for 

o caso; 

 Confirmar a quitação do pagamento e a baixa do 

mesmo no sistema; 

 Enviar para a área contábil o protocolo pelo 

sistema. 
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Conforme abordado anteriormente, os documentos que cabem à 

gerência de recursos humanos, após análise da gerência de projetos, os 

documentos são enviados esta gerência para os demais procedimentos e 

conferências que compete a ela. 

 

 

Cabe destacar que no início do processo, o controle interno vai se 

deparar com muitos problemas, além dos ajustes que serão necessários. 

Assim, pode-se presumir que em um primeiro momento o seu trabalho será de 

forma corretiva. Posteriormente, quando o novo fluxo estiver em andamento, 

com pleno conhecimento por todos e juntamente com os procedimentos 

ajustados, o trabalho do controle interno deverá ser preventivo. 

 

A figura a seguir apresenta a proposta de estrutura organizacional para a 

Fundação “F”, incluindo-se a figura da Controladoria na fundação. Geralmente 

se encontra estruturado conforme o organograma. 
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ORGANOGRAMA PROPOSTO PARA A FUNDAÇÃO F (Inclusão do 

Controle Interno) 

Figura 8: Organograma proposto para a Fundação F com o Controle Interno 

 

Fonte: O autor 
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6. CONCLUSÕES 

 

A evolução faz parte da dinâmica do mundo. E é nesse contexto de 

transformação que historicamente as empresas estão inseridas. Não se pode 

pensar em futuro ignorando-se as conquistas passadas. Também, não 

devemos represar o novo, valendo-se de conceitos conservadores e 

anacrônicos. É o progresso, ou melhor, a busca deste que movimenta os seres 

humanos. Faz-se necessário, então, que os paradigmas mentais e 

operacionais sejam rompidos e novos segredos sejam revelados. 

 

As Universidades não têm condições de efetivar todos os investimentos 

necessários, sobretudo em obras de infraestrutura de que o país necessita, por 

isso é importante o apoio das fundações.  

 

Neste trabalho buscou-se realçar a importância do controle interno em 

qualquer empresa, principalmente nas fundações de apoio a Universidades. Ao 

definir controle interno segundo diferentes autores, foi possível apresentar 

algumas ferramentas de apoio, bem como nomear as diversas áreas de 

atuação onde uma controladoria eficaz pode fazer a diferença positiva. 

 

Especificamente, o objeto de estudo foi uma fundação que não tem o 

controle interno em sua estrutura. Em ação paralela, destacou-se uma 

associação cearense que já adota a controladoria como uma área atuante e 

que vem proporcionando melhoria nos processos e consequente minimização 

das falhas e erros.  

 

A controladoria não deve ficar exclusiva ao setor financeiro, controlando o 

fluxo de pagamentos. A exemplo da associação ACEP, o controle interno pode 

ter ação em todas as operações, a saber: documentos fiscais, normas e 

procedimentos, relatórios financeiros, estatutos, contratos, documentos de 

pagamentos, etc. 
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É notória a relevância do controle interno observada pelo respondente da 

Fundação “F”. Porém, sua não existência pode ser detectada pela falta de 

integração entre os diferentes setores envolvidos com os projetos. Isto pode 

causar, além de morosidade, conflitos internos, perda de benefícios, prejuízos 

financeiros para a fundação. 

 

Em qualquer organização, seja ela pública ou privada, a figura de uma 

área de controladoria é de grande importância para a fundação, tendo em vista 

que nem todos os servidores, que são indicados como gestores, têm 

experiência em gestão. 

 

Certamente a adoção de um controle interno pela Fundação “F” irá 

contribuir para o aprimoramento das rotinas internas, proporcionando aos 

diferentes setores envolvidos com os projetos um trabalho mais dinâmico e 

eficiente. 

 

Por outro lado, não se pode negar a utilidade processual e econômica que 

trará a implementação de um procedimento que se aplique de um canal de 

controle interno de forma assegurar a liquidação de despesas previamente à 

efetivação dos pagamentos. Assim, apura-se com mais propriedade a real 

existência do direito adquirido dos credores, mediante a análise dos títulos e 

documentos comprobatórios do crédito respectivo. 

 

Esta pesquisa é fundamental para a melhoria dos controles das 

fundações de apoio às Universidades, contribuindo para a segurança e o 

aperfeiçoamento de uma gestão de qualidade. 

 

É necessário que outros estudos sejam realizados, a fim de trabalhar os 

pontos aqui levantados e melhor controlá-los para que os objetivos e satisfação 

de todos envolvidos sejam atendidos.  
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6.1. Propostas para estudos futuros: 

 

Em busca de uma gestão favorável, é importante que o controle dos 

processos seja revisado periodicamente. Consideram-se, portanto, algumas 

sugestões abaixo para serem desenvolvidas futuramente: 

 

 Verificação da aplicação das ferramentas e melhorias após a 

implantação do modelo proposto; 

 Análise do perfil dos gestores de fundações de apoio às 

Universidades; 

 Contribuição e acompanhamento por parte do agente financiador e 

dos órgãos de controle, visando um bom desempenho durante o 

período da execução e controle dos projetos gerenciados pelas 

fundações, o que irá proporcionar melhores resultados nas 

pesquisas; 

 Melhor intercâmbio entre o agente financiador e os órgãos de 

fiscalização de uma análise técnica das restrições encontradas e 

do desenvolvimento alcançado dos projetos geridos pelas 

fundações, focando nos benefícios que foram atingidos; 

 

Finalizando, a principal contribuição do controle interno deve ser para 

melhorar resultados, gerando retorno para sociedade, evitando-se 

desperdícios, sem ter que posteriormente encontrar culpados. A proatividade 

pode ajudar o setor público, e em destaque as fundações de apoio a 

Universidades, a se modernizarem, adotando ferramentas de administração 

atuais e que certamente só irão somar e contribuir para que a missão, a visão e 

os valores pretendidos possam ser realmente alcançados. 
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8. APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A: Questionário sobre Atuação do Controle Interno na 

ACEP 

 

 

1 - Existe um Controle Interno na Fundação? O que motivou a sua 

implantação? 

 

__________________________________________________________ 

 

2 - Quais são as principais atividades do Controle Interno? 

 

___________________________________________________________ 

3 – Qual a contribuição do Controle Interno para um bom desempenho 

dentro das áreas que atua e quais são essas áreas? 

___________________________________________________________ 

 

4 – De que forma é feita a gestão do Controle Interno? 

___________________________________________________________ 

 

5 – Que tipos de documentos passam pela Controladoria? 

___________________________________________________________ 

 

6 – Quais as melhorias que a Fundação obteve após a implantação da 

Controladoria?   

__________________________________________________________ 
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7 – Como é a estrutura do Controle Interno? 

__________________________________________________________ 

 

8 – A estrutura organizacional é considerada fácil por quem o executa e o 

utiliza? 

___________________________________________________________ 

 

9 – A Fundação teve alguma dificuldade na sua implantação? Quais são 

elas? 

___________________________________________________________ 

 

10 – Qual o perfil de quem trabalha na Controladoria? Qual a visão das 

demais áreas? 

___________________________________________________________ 

 

11 – As recomendações do Controle Interno são acatadas pelos 

gestores?  

____________________________________________________________ 

 

12 – Com que frequência a Fundação é submetida aos controles 

externos?  

____________________________________________________________ 

 

13 – Controle Interno é o mesmo que Auditoria Interna? 

____________________________________________________________ 

 

14 – Qual a periodicidade de avaliação dos resultados? 
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___________________________________________________________ 

 

15 – Dê uma nota de 0 a 10 na importância do Controle Interno na 

Fundação?  

____________________________________________________________ 
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APÊNDICE B: RESPOSTAS 

 
Questionário sobre Atuação do Controle Interno na Fundação “F”  
 
 

1 - Existe um Controle Interno na Fundação?  

 

Não, temos os procedimentos em cada área, mas não um controle interno. Isto 
nos gera retrabalho, pois nem sempre os documentos chegam corretamente 
para pagamento e prestação de contas.  

 

2 – O que motivaria a implantação de uma área de controladoria? A 
diretoria sente essa necessidade? 

A implantação de uma área de Controladoria é motivada pela busca da 
melhoria contínua dos processos internos, para redução das pendências em 
prestações de contas e perdas por falhas nos processos internos da instituição. 
A Diretoria da instituição é a favor desta implantação, pois tem notado e 
apontado problemas nas documentações comprobatória dos pagamentos. 

 

3 – De que maneira vocês acham que o Controle interno poderia 
contribuir para o bom desempenho dentro das áreas da fundação? 

Com o controle continuado nas áreas, e com a aplicação de um check list de 
acordo com as atividades o Controle Interno contribui de diversas formas para 
a Instituição. Desde a otimização de seus processos, com a validação das 
operações realizadas, como a redução do retrabalho e das perdas por falhas 
nas atividades realizadas.  

 

4 – Caso não tenha uma área de controladoria, de que forma é feita a 
gestão de Controle dos processos? 

A gestão é feita dentro de cada departamento, mas sem uma validação 
externa.  

 

5 – Qual a periodicidade de avaliação dos resultados?  

A avaliação dos resultados é feita semestralmente para reunião dos conselhos. 

 

6 – A estrutura organizacional é considerada fácil por quem o executa e o 
utiliza? 

A estrutura organizacional muitas vezes passa despercebida por quem executa 
as atividades.  
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7 – A Fundação teria alguma dificuldade em implantar a Controladoria? 
Quais seriam elas? 

Sim. Toda alteração nos processos gera um desconforto pela mudança na 
rotina e pela cultura existente na instituição. Mas este deve ser superado para 
que a Controladoria tenha poder de gestão sobre os processos.  

 

8 – Com que frequência a Fundação é submetida aos controles externos?  

A Fundação possui auditoria externa anual e deve fazer a renovação de seu 
certificado junto à Promotoria das Fundações e ao Ministério Público a cada 
dois anos. 

 

9 – Dentre as recomendações da Auditoria Interna, já foi sugerido um 
controle interno na fundação? 

Não temos uma Auditoria Interna na Instituição. 

 

10 – Dê uma nota de 0 a 10 na importância do Controle Interno na 
Fundação? Por quê? 

Pelo que já foi mencionado nas respostas anteriores minha nota deve ser 10. 
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Questionário sobre Atuação do Controle Interno na Fundação ACEP 

 
 

1 - Existe um Controle Interno na Fundação? O que motivou a sua 
implantação? 

Sim. O setor foi implantado para tornar as operações da organização mais 
eficientes, pois o controle seria uma forma de analisar previamente as 
atividades realizadas, minimizando, dessa forma, possíveis erros e falhas. 

__________________________________________________________ 

 

2 - Quais são as principais atividades do Controle Interno? 

Análise prévia dos processos de pagamento; análise orçamentária; análise da 
folha de pagamento; prestação de contas; elaboração de normas internas; 
responder questionamentos dos órgãos de controle da Administração Pública, 
quando necessário; prestar assessoria aos coordenadores de projetos. 

___________________________________________________________ 

3 – Qual a contribuição do Controle Interno para um bom desempenho 
dentro das áreas que atua e quais são essas áreas? 

A contribuição das atividades do controle interno consiste na prevenção dos 
possíveis riscos, garantindo assim eficiência e eficácia da organização. Sendo 
assim, o controle interno atua nas diversas áreas da entidade (Gerência de 
Projetos, Gerência Administrativa-Financeira e Gerência de Projetos Especiais) 

___________________________________________________________ 

 

4 – De que forma é feita a gestão do Controle Interno? 

Por meio da planilha de excel e sistema financeiro interno da associação. 

__________________________________________________________ 

 

5 – Que tipos de documentos passam pela Controladoria?  

Todos os documentos relativos às operações da associação, tais como: 
Documentos fiscais, normas e procedimentos, relatórios financeiros, estatutos, 
contratos, documentos de pagamentos, etc. 

___________________________________________________________ 

 

6 – Quais as melhorias que a Fundação obteve após a implantação da 
Controladoria?   

Redução de erros e falhas, agilidade nos procedimentos, Redução de gastos, 
dentre outros. 

. 

__________________________________________________________ 
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7 – Como é a estrutura do Controle Interno? 

O controle interno está subordinado à Gerência de Controladoria, assumindo 
status de coordenação, composta por dois funcionários e um estagiário. Esta 
gerência é ligada diretamente à presidência. 

__________________________________________________________ 

 

8 – A estrutura organizacional é considerada fácil por quem o executa e o 
utiliza? 

Sim, pois os funcionários já estão habituados à estrutura, bem como às normas 
e regimentos elaborados pela mesma. 

___________________________________________________________ 

 

9 – A Fundação teve alguma dificuldade na sua implantação? Quais são 
elas? 

Não. A vantagem é que vários associados e dirigentes são da área de controle. 

___________________________________________________________ 

 

10 – Qual o perfil de quem trabalha na Controladoria? Qual a visão das 
demais áreas? 
Conhecimento adequado de Contabilidade; conhecimento da própria 

organização (história, missão, objetivo, estratégias, metas, operações, 

políticas, etc);conhecimento de todos os setores; aptidão para emitir 

informações de forma clara e objetiva; conhecimento na área de atuação da 

organização no mercado, bem como as forças externas (políticas, econômicas 

e sociais) diretamente relacionadas. 

___________________________________________________________ 

 

11 – As recomendações do Controle Interno são acatadas pelos 
gestores?  

Os gestores analisam as recomendações e, se cabíveis, são aceitas e 
aplicadas. 

____________________________________________________________ 

 

12 – Com que frequência a Fundação é submetida aos controles 
externos? 
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A associação é submetida à avaliação dos controles externos anualmente. 
Porém, existem projetos que finalizam antes do término do período anual e 
necessitam de elaboração de relatório de prestação de contas. 

____________________________________________________________ 

 

13 – Controle Interno é o mesmo que Auditoria Interna? 

Não. O controle interno realiza a análise prévia dos processos e atua para 
conter erros e vícios, enquanto a auditoria interna realiza controle a posteriori 
dos processos no sentido de corrigir os achados de auditoria e punir os 
responsáveis. Quanto melhor for o controle interno menor será a ação da 
auditoria interna. 

____________________________________________________________ 

 

14 – Qual a periodicidade de avaliação dos resultados? 

Não há um procedimento formal de avaliação dos resultados, mas este é 
acompanhado pela Direção da instituição sempre que necessário. Pode-se 
dizer que anualmente se avaliam alguns resultados. 

___________________________________________________________ 

 

15 – Dê uma nota de 0 a 10 na importância do Controle Interno na 
Fundação?  

Nota 10,0 

____________________________________________________________ 
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APÊNDICE C: FLUXOGRAMA DE MELHORIA DOS PROCESSOS 

         

 
FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E SOLICITAÇÃO DE 

PAGAMENTOS 

  SETOR DE PROTOCOLO  
         

 

 

 
 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      Envio da documentação para a 
Gerência de Projetos.       
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FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS 

GERÊNCIA DE PROJETOS 

 

 

 
 

  

 

      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       

SIM 

  

 
1) O PRODUTO/SERVIÇO ESTÁ 
CONTEMPLADO NO PLANO DE 

TRABALHO E POSSUI SALDO 
NA RUBRICA 

CORRESPONDENTE? 

 
 

   

                                  

        

    
                     NÃO 
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FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS 
GERÊNCIA DE PROJETOS 

           
 
 
 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

 

        
         
           
           

  
SOLIC PARA AQUISIÇÃO DE BENS 
OU SERVIÇOS?         

2)TIPO DE 
SOLICITAÇÃO   

            

     
           

 

        
        

           

           
                                           

 

                 
SOLICITAÇÃO DE 
PAGAMENTO DE 
BENS OU SERVIOS 
ADQUIRIDOS 
DIRETAMENTE 
PELO 
COORDENADOR?          

           
           
           
           
           

           
 
 
 

3) A 
DOCUMENTAÇÃO 
ESTÁ OK?          

    NÃO       
           
  SIM         
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FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E SOLICITAÇÃO DE 

PAGAMENTOS  

  
GERÊNCIA DE 
SUPRIMENTOS   
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FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E SOLICITAÇÃO DE 

PAGAMENTOS  

  GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS   

 

 

 
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
4) A 

DOCUMENTAÇÃO 
ESTÁ OK E A 

CONTRATAÇÃO DOS 
SERVIÇOS E/OU 

COMPRA DOS BENS 
FOI FEITA DENTRO 

DA LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE?          

      SIM    

 NÃO         

          

 

      

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      

 

 

       

 

 
 
 
 



 125 

FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E SOLICITAÇÃO DE 
PAGAMENTOS 

  GERÊNCIA FINANCEIRA  
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      não   

         

         

         

  6) OS PAGAMENTOS 
FORAM QUITADOS PELO 

BANCO? 

    

      

    sim     

         

         

         

         

RECEBE A SOLICITAÇÃO 
ENVIADO PELO 
CONTROLE INTERNO  

INSERE A NOTA FISCAL NO SISTEMA PARA 
PAGAMENTO DE ACORDO COM O NÚMERO 
DE PROTOCOLO E PROJETO  

I  

SOLICITAÇÃO DE 
PAGAMENTO DE 
BENS/SERVIÇOS  COM 
PARECER DA 
SUPERINTENDÊNCIA - 
CONTROLE INTERNO COM 
CHECK-LIST  

GERA OS ARQUIVOS  DE 
PAGAMENTOS E OS RELATÓRIOS 
ASSINADOS PELA DIRETORIA E 
TRANSMITE PARA QUITAÇÃO 
JUNTO AOS BANCOS  

ARQUIVOS DE 
PAGAMENTOS  

 

CONFIRMA A QUITAÇÃO 
DOS PAGAMENTOS 
JUNTO AO BANCO  

RETORNO 
ARQUIVOS DE 
PAGAMENTOS  

 

O BANCO PROCESSA 
OS PAGAMENTOS  

6  

VERIFICA AS 
PENDÊNCIAS E 
REPROCESSA O 
PAGAMENTO PARA 
UMA NOVA DATA DE 
VENCIMENTO  

ENCAMINHA O PROCESSO PARA A 
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  

PROCESSO DE 
PAGAMENTO QUITADO  

J  
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FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E SOLICITAÇÃO DE 

PAGAMENTOS   

  GERÊNCIA DE CONTABILIDADE    

           

   

 

 
 

       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

     NÃO      

 
7) A CONTABILIZAÇÃO 
ESTÁ OK? 

 
      

           

    SIM       

           

           

           

           

  

 

      

        

           

           

 


