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RESUMO  

 

O objetivo do presente trabalho que será visto a seguir é demonstrar a importância e 

relevância que os controles internos tem a agregar dentro de uma organização, evidenciando 

as vantagens, detalhando suas funções e demonstrando como atua dentro de um ambiente 

financeiro, bem como os tipos de controles que existem e podem ser empregados. O trabalho 

procura apresentar com riquezas de detalhes uma visão teórica com relação ao Controle 

Interno, bem como, outras definições que seguem a mesma linha tênue como, controladoria, 

auditoria interna, Compliance entre outros. Foram destinados alguns tópicos para 

proporcionar um melhor entendimento sobre as principais ferramentas que possui e como o 

Controle interno pode contribuir para uma melhor gestão dentro das organizações, 

identificando, prevenindo e corrigindo consideráveis perdas que venham a comprometer a 

empresa. Ao final, tendo se por base o sistema de Controles Internos, foi aplicado um 

questionário subdividido em tópicos separados por área de atuação, tomando como objeto de 

estudo a empresa Acciona Concessões Rodovia do Aço S/A, buscando entender como 

funciona o sistema de controles financeiros das mesma e analisar com os conhecimentos 

abordados no presente trabalho os controles internos já existentes na empresa e assim 

verificar a possível necessidade de se ter ou implementar um setor de Controladoria visando 

aprimorar os procedimentos com as ferramentas necessárias de controle. 

 

Palavras-chave: Controles Internos, Controladoria, Gestão, Compliance, Auditoria Interna. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

     The objective of the present work is to demonstrate the importance and relevance that 

internal controls has to set within an organization, evidencing the advantages, detailing their 

functions and demonstrating how it operates within a financial environment, as well as the 

types of Controls that exist and can be employed. The work tries to present with a theoretical 

vision with Internal Control, as well as, other definitions that follow a common line as, 

controller, internal audit, compliance among others. There are a limited number of topics to 

provide a better understanding of how the main tools they have and how internal control can 

contribute to a better management within organizations by identifying, preventing, and 

correcting significant ones that will compromise the company. At the end, based on the 

Internal Controls system, a questionnaire was applied subdivided into topics separated by area 

of activity, having as object of study the company Acciona Concessões Rodovia do Aço S/A, 

trying to understand how the control system works. Accounting services and audit services 

are available in the workplace. 

 

Key-Words: Internal Controls, Controllership, Managment, Compliance, Internal Audit 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O novo cenário econômico globalizado em que estamos no ano de 2016, tem 

introduzido profundas mudanças no que diz respeito a modelos de gestão dentro das 

organizações. Verifica-se que um grande número de empresas não sobrevive ao primeiro ano 

de existência, e dentro de uma série de fatores que levam a essa situação, pode-se destacar e 

atribuir, a falta da de Controles Internos, que poderia ser solucionada com a implantação de 

um departamento de Controladoria. 

E este novo cenário de mudanças econômicas obrigam automaticamente as entidades 

que antes não davam a devida atenção nos seus modelos de gestão, a organizar e elaborar 

processos na busca de controles mais eficazes, bem como, obter informações precisas, rápidas 

e oportunas, a fim de permitir e proporcionar uma melhor tomada de decisões por parte da alta 

gerência. Neste novo contexto a contabilidade surge, contribuindo com informações úteis para 

a tomada de decisões.  

Antes vista como a área que cuidava somente, senão exclusivamente, a oferecer dados 

para apurações de impostos e obrigações legais, hoje no cenário atual nos deparamos como a 

contabilidade sendo uma das peças mais importantes da gestão, fornecendo informações que 

são utilizadas desde o planejamento de estratégias, planejamento operacional, até após ter 

terminado a execução das atividades, analisando os resultados obtidos pela entidade, 

proporcionando um feedback para a alta gerência, para uma análise perfeita com o que se 

havia planejado em um primeiro momento. Nesse sentido a contabilidade tem ao seu lado 

uma forte aliada, a Controladoria, que fornece informações de suma importância e análises de 

desempenho em um todo, para que se alcance o objetivo esperado com eficiência e eficácia. 

Esta pesquisa procura apresentar a importância da controladoria através de controles 

internos dentro de uma organização, a utilização de sistemas adequados de controles internos 

como uma maneira mais eficiente de se alcançar resultados satisfatórios dentro de uma 

empresa, porém muitas não sabem como utilizar esta importante ferramenta ou adapta-las a 

sua realidade, deixando assim de contar com uma ferramenta poderosa que além de propiciar 
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menos erros e fraudes, pode gerar, desde que executada de forma correta, informações 

gerenciais de alta qualidade. 

A proposta da presente pesquisa é avaliar e analisar, através de suporte bibliográfico e 

estudo de caso, a importância do controle interno para as empresas e que a mesma não se 

limite restritamente descobrir eventuais práticas de fraudes, mas também dar o devido suporte 

a gestão empresarial. Pretende-se ampliar a visão dos empresários e gestores tem sobre as 

reservas administrativas em relação ao controle interno que esconde e limita as melhores 

vantagens e contribuições que os controles tem o poder de trazer às empresas e seus negócios. 

 Fundamentados assim, pode-se definir que o controle interno é umas das funções 

primordiais para o sucesso de qualquer entidade empresarial, considerando que disponibiliza 

os papéis de trabalho mais confiáveis à contabilidade e administração, protege, controla, e tem 

total domínio sobre seus ativos, origens e afins, além de como já citado acima, previne e evita 

eventuais fraudes.  

Por outro lado, a falta, ausência ou inexistência de uma visão correta ou entendimento 

do que seja controle interno e sua relevância e importância por parte da gestão e seus 

subordinados, vem atingindo e trazendo certa complicação, não somente as pessoas que estão 

envolvidas no ambiente de trabalho, mas também causando imensos prejuízos financeiros nas 

entidades empresariais seja ela de pequeno, médio ou grande porte. 

Um dos mais almejados objetivos de qualquer empresa é a obtenção de lucros, e para 

que isso aconteça de maneira ordenada, é necessário que o mesmo venha acompanhado de 

uma verificação de processos, com os devidos relatórios financeiros com a finalidade de 

evitar erros e fraudes, tornando assim um facilitador para se alcançar os objetivos. 

Na atualidade e no cenário moderno em que estamos, os administradores e gestores se 

preocupam com a concessão de crédito, com os prazos na venda, com a redução das despesas, 

aumento das receitas, marketing, porém uma pequena parcela procura saber e entender quais 

são os controles, necessários para se chegar com demasiado sucesso aos mesmos. Assim 

sendo a presente pesquisa visa responder a seguinte pergunta: “Quais os impactos dos 

controles internos dentro de uma entidade empresarial?” 
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1.1OBJETIVOS 

 

De acordo com o Cervo e Bervian (2005, p.83), os objetivos que se tem em vista 

definem, muitas vezes, a natureza do trabalho, o tipo de problema a ser selecionado, o 

material a ser coletado, entre outros. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O trabalho tem como objetivo geral estudar a importância da utilização de controles 

internos através da controladoria e suas ferramentas na gestão das empresas. Apresentando ao 

final um estudo de caso aplicado a uma empresa multinacional do ramo de concessões de 

rodovias e infraestruturas.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, foram definidos para embasamento os 

seguintes objetivos específicos: 

 

 Abordar a importância que um controle interno bem elaborado pode trazer para 

entidade empresarial. 

 Analisar os impactos da controladoria através dos controles internos no cenário 

atual. 

 Destacar diversos conceitos de controladoria e procedimentos de controles 

internos como forma de gestão empresarial. 
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 Evidenciar e fundamentar o papel e a missão da controladoria. 

 Fornecer uma visão geral do controle interno dentro das empresas. 

 Verificar se os controles internos atendem as necessidades da empresa em 

estudo. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

No contexto econômico atual é incontestável as crescentes e constantes mudanças não 

só na área econômica, mas também nas áreas de tecnologia e estrutura das entidades 

empresariais. E com o avanço destas vertentes econômicas e de estrutura e da globalização as 

empresas vêm tentando buscar cada vez mais ferramentas de gestão que as auxiliem a se 

manterem equilibradas no mercado, buscando a maximização de seu desempenho através de 

controles internos.  

O cenário econômico atual tem exigido com mais frequência que as empresas 

disponibilizem ações com rapidez e precisão, com o intuito de otimizar suas atividades, e para 

isto as empresas necessitam do apoio da Controladoria, para garantir a execução adequada dos 

seus processos, fazer com que as rotinas operacionais e administrativas funcionem 

adequadamente, mantendo assim o foco no planejamento estratégico, desenvolvimento e 

crescimento.  

Neste contexto CHIAVENATO, (1989, p. 94) afirma que “o Controle visa assegurar que as 

coisas sejam feitas de acordo com as expectativas ou conforme o que foi planejado, organizado e 

dirigido, assinalando as faltas e os erros a fim de repará-los e evitar repetições”. 

Nas entidades empresariais atualmente vem ocorrendo diversos tipos de problemas 

internos relacionados a falta de controle, considerando que um único gestor ou dois, não 

consegue ter um controle total sobre todos os departamentos, e é justamente este o papel da 

controladoria por meio dos controles internos, dar um suporte eficiente para tomada de 
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decisão, e assim o controle interno se aplica a todos os departamentos e setores da empresa, 

com o objetivo de que a empresa siga a direção segura e eficaz.  

E assim a Controladoria e suas vertentes vem sendo vista como um setor estratégico 

dentro das entidades empresariais, auxiliando as empresas a alcançarem resultados 

satisfatórios e lucrativos, reduzindo desperdício de tempo e valores, centralizando suas forças 

na eficiência e no suporte à tomada de decisões.  

Esta pesquisa irá embasar e identificar a importância que a Controladoria e as 

ferramentas de controle interno, pode trazer para melhorar a eficiência e eficácia nos 

resultados, uma vez que levará às organizações, informações que irão zelar pela continuidade 

da empresa assegurando a otimização do resultado global. Toda a administração necessita de 

parâmetros e padrões que apoiem as atividades e direcionem um rumo a seguir pelas 

entidades empresariais, por este motivo torna-se indispensável o uso das ferramentas de 

controles internos, que oferecem maior confiabilidade e segurança na hora da tomada de 

decisão.  

Pretende-se fazer uma contribuição de forma teórica, a partir de aspectos de gestão 

empresarial, conceitos e perspectiva de alguns autores, que juntamente com um estudo de 

caso, servirá para explanar e demonstrar a importância da controladoria através dos controles 

internos dentro das entidades empresariais. 

 

1.3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia de pesquisa evidencia os passos que serão seguidos na elaboração da 

pesquisa. Segundo Gil (2002, p.17), pesquisa científica é o “procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar resposta aos problemas que são propostos”, 

segundo ele toda a pesquisa parte de algum tipo de problema ou indagação. Podemos assim 

definir pesquisa como um procedimento racional, sistemático e reflexivo, baseados em 

métodos específicos, com o intuito de se evidenciar respostas a questionamentos propostos 

em qualquer área de conhecimento (GIL, 2010; LAKATOS; MARCONI, 1991). 
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A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, onde procura-se captar a situação em 

toda sua extensão examinando cada caso separadamente, incluindo descrição, entendimento e 

interpretação dos fatos. 

Neste contexto SILVA E MENEZES, (2001, p. 20) afirma que: 

 

[...] a estratégia da pesquisa o ponto de vista de abordagem do problema, 

classificada como qualitativa, considera uma relação dinâmica entre o mundo real e 

o pesquisador. Tem como base a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas e tem como focos 

principais de abordagem o processo e seu significado. 

Quanto aos objetivos a presente pesquisa classifica-se como descritiva, segundo 

TRIVIÑOS (1987, p.112) “esse tipo de pesquisa pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade”, este tipo de tipologia é de grande importância na pesquisa, pois no 

discorrer do trabalho serão analisadas e abordadas as características que fazem do controle 

interno, a controladoria e suas vertentes de suma importância aos gestores. 

A tipologia de estudos monográficos são divididas em: bibliográfica, documental e de 

estudo de caso. 

Segundo Martins e Lintz, (2009, p. 15): 

 

Pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um tema ou um problema com 

base em um referencial teórico publicados em livros, revistas e periódicos. A 

Pesquisa documental se assemelha a pesquisa bibliográfica, todavia não levanta 

material editado, mas busca material que não foi editado, como cartas, memorandos, 

correspondências, avisos, agendas, propostas, relatórios, estudos e avaliações. 

Estudo de caso é uma técnica de pesquisa cujo objetivo é o estudo de uma unidade 

que se analisa profunda e intensamente. 

Foi feito uma pesquisa bibliográfica para consubstancializar a teoria, o que na visão de 

LAKATOS e MARCONI (1995), “pesquisar e ter acesso a toda bibliografia já publicada, seja 

ela em jornais, livros, revistas, etc., esta tipologia acrescentou ao trabalho, o referencial 

teórico necessário, com uma base sólida em autores que escreveram sobre o tema abordado. 

Também foi desenvolvido um estudo de caso, que de acordo com Santos (2004, p.26), 

“estudar um caso é selecionar um objeto de pesquisa restrito, com o objetivo de aprofundar-
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lhe os aspectos característicos”. No presente foram analisados os dados obtidos com a 

aplicação de questionários possibilitando a elaboração de uma abordagem quantitativa. 

Segundo Gil (2004), “pesquisa quantitativa é um estudo estatístico que se destina a descrever 

as características de uma determinada situação, medindo numericamente as hipóteses 

levantadas a respeito de um problema de pesquisa”. Este tipo de pesquisa visa confirmar se os 

dados mensuráveis da amostra são estaticamente válidos.  

O estudo de caso foi realizado em uma empresa multinacional do ramo de 

Infraestrutura, localizada no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Vassouras, que atua na 

cidade desde 2008, e possui boas perspectivas de crescimento e uma estrutura capaz de 

suportar esse crescimento. Foi adotado, conforme os procedimentos, a pesquisa participante, 

que segundo Lakatos e Marconi (1995), “consiste na participação real do pesquisador com a 

comunidade ou grupo”. Na presente pesquisa o pesquisador exerce atividade laboral na 

empresa objeto de estudo, em um dos departamentos onde foi realizado a pesquisa. Foram 

coletadas informações pertinentes ao assunto da pesquisa e devidamente autorizadas pelos 

responsáveis da empresa objeto de estudo.  

 

1.3.1 Ambiente de Pesquisa 

 

O ambiente de pesquisa escolhido para a aplicação e desenvolvimento do estudo de 

caso foi a empresa Acciona Concessões Rodovia do Aço S/A, por ser uma empresa que é 

referência em infraestrutura na região, possibilitando assim a oportunidade de estarmos 

analisando e testando seus controles quanto a efetividade e eficiência. 
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1.3.2 Limitações da Pesquisa 

 

A controladoria e suas vertentes, em específico os controles internos, podem ser vistos 

de diversas formas, métodos e conceitos, por ser um tema muito abrangente. Entretanto a 

presente pesquisa será aplicada a um caso em específico, e como o presente trabalho se 

complementa com um estudo de caso não é recomendado a generalização dos resultados 

obtidos.   

 

1.3.3 Organização do Trabalho 

 

O trabalho está dividido em quatro partes. No primeiro capítulo denominado 

introdução, são apresentadas as características da pesquisa, é definido o tema que será 

abordado, bem como os objetivos gerais e específicos que pretende-se alcançar, também se 

encontram neste capítulo a justificativa, os métodos de pesquisa utilizados, sua limitação e a 

maneira que o trabalho foi estruturado. 

O capítulo dois trata da revisão bibliográfica e fundamentação teórica, e está 

subdividido de maneira a apresentar os principais conceitos trazidos pelos autores e 

discutidos, com relação a controladoria, controles internos, auditoria, compliance, e suas 

relações, dentre outros, estruturando dessa forma uma base teórica perfeita para o 

entendimento dos conceitos e elaboração do estudo de caso que será abordado no capítulo 

três. 

O capítulo três como já citado acima, traz o estudo de caso, onde será apresentado uma 

ótica sobre a empresa Acciona Concessões Rodovia do Aço S.A, sua visão e missão, bem 

como os resultados analisados e ponderados da aplicação do questionário de pesquisa. 

O capítulo quatro apresenta as conclusões do presente trabalho e pesquisa em relação 

às problemáticas analisadas, os objetivos, assim como experiências obtidas e recomendações 

para futuros trabalhos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica abordando 

os conceitos relativos à estrutura teórica da pesquisa. Serão apresentados conceitos referentes 

a controladoria e suas vertentes, a importância e os objetivos dos controles internos, auditoria 

interna e compliance, bem como seus aspectos conceituais como uma imprescindível 

ferramenta para melhoria na qualidade das informações e ganho de competitividade no 

mercado.  

 

2.1 CONTROLADORIA 

 

Por muito tempo as gestões empresariais e suas ferramentas foram “embasadas” em 

modelos de monocritério, que visavam preferencialmente otimizar os resultados econômicos, 

isto por que o ambiente em que atuavam era demasiadamente estável e não sofria tantas 

influências externas, as empresas não se atentavam em desenvolver ou utilizar sistemas de 

gestão flexíveis que lhes fornecessem informações contábeis e gerenciais para tomada de 

decisão. Entretanto com o passar das décadas e o desenvolvimento na área da contabilidade, 

controladoria, e com o avanço econômico e tecnológico de acordo com Hayes e Pisano 

(1994), este contexto vem sofrendo significativas mudanças.  

Segundo Lunkes e Schnorrenberger (2009, p.5) estas mudanças não estão restritas 

somente do que é mecânico ao intelectual, mas sim as variáveis internas cedendo espaço às 

externas, os mercados exclusivos sucumbindo aos globais, os capitais fixos tornando 

consideravelmente voláteis, informações antes pouco divulgadas se transformando em 

proporções nunca vistas, atraindo assim a necessidade de técnicas mais apuradas os produtos 

e serviços antes praticamente em seu absoluto manuais, passando por processos altamente 

sofisticados e evoluídos, a produção e distribuição se desvinculando cada vez mais 

fisicamente da organização e aproximando-se dos clientes, para agilizar, baratear e assim 
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também poder personalizar seus produtos e serviços, os concorrentes antes “aliados” cedem 

espaço agora aos “gladiadores”. 

E mediante este novo cenário atual, as organizações tendem a buscar adaptações que 

lhes tragam excelência empresarial para se tornar cada vez mais competitiva no mercado, e se 

tornou indispensável a necessidade de incorporar no processo de gestão e decisório, em 

qualquer nível, os valores e a criatividade das pessoas envolvidas. Com isso as organizações, 

principalmente em um primeiro momento as de grande porte, se sentiram na necessidade de 

organizar com mais pureza, elaborar fluxos de informações mais precisos e buscar alternativas 

de controles que lhes fizessem acompanhar as mudanças no cenário econômico globalizador. 

Com isso, as mudanças de ambiente no cenário atual ficam clara. O mercado está mais 

do que nunca dinâmico e complexo, podemos dizer que se tornou um exemplo clássico da 

seleção natural conceituada por Darwin, onde no mercado atual somente os que estão mais 

bem preparados resistem aos fatores econômicos-sociais e de mercado externos e internos 

sobrevivem. Dessa maneira as ferramentas de gestão e técnicas utilizadas em outras épocas 

com sucesso, não atendem as necessidades do cenário de mercado atual.  

Assim, de acordo com Mitroff (1999), as organizações defrontam-se com uma situação 

na qual se veem ameaçadas por focarem apenas e somente em objetivos específicos demais, 

sendo pouco flexível, ao contrário do que o mercado e economia atual pedem, e julgam quase 

impossível a tarefa de elaborarem estratégia que possuem e proporcionam um foco mais 

amplo em múltiplos objetivos simultaneamente. Em contrapartida, Porter (1985), diz que 

apesar desta impossibilidade, estas organizações estão cientes de que ignorar estas mudanças 

as deixará mais vulneráveis e a mercê do mercado atual. E encontrar formas para organizar 

este “quebra-cabeça” vem se tornando um dos maiores desafios para os gestores no cenário 

atual. 

Com isso, nesse novo cenário, a flexibilidade, o conhecimento, a inovação, entre outros 

fatores, tem se tornado tão ou até mais importantes que os próprios bens materiais, rompendo 

assim paradigmas e até mesmo culturas organizacionais. 
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2.1.1 Definição da Controladoria 

 

Existem diversos conceitos diferentes dentre os autores quanto a definição de 

Controladoria, atualmente há uma série de definições na literatura, e apesar de todo o enfoque 

atribuído a área, não há um consenso literário quanto a sua definição, principalmente por que 

sua atuação é muito ampla, e se estende desde a área operacional às estratégicas. Entretanto 

embora haja certas divergências entre alguns autores, a maioria deles tem a Controladoria 

como uma área evolutiva da contabilidade, sempre com a função principal de assessorar a 

gestão disponibilizando e fornecendo dados convertidos em informações gerenciais.  

Segundo OLIVEIRA, Perez Jr; SILVA, (2009, p. 5): 

Pode-se entender controladoria como o departamento responsável pelo projeto, 

elaboração, implementação e manutenção do sistema integrado de informações 

operacionais, financeiras e contábeis de determinada entidade com ou sem fins 

lucrativos, sendo considerada por muitos autores como o atual estágio evolutivo da 

contabilidade. 

Muito se discute quanto a se relacionar controladoria a controles. Neste contexto 

Hórváth (2006) defende que usar controladoria e controle como sinônimo é algo automático, 

o autor afirma que estas confusões quanto a definição surge quando se tenta derivar da palavra 

controle a definição do que seria controladoria, o que não é defendido atualmente pela área. 

No entanto se analisarmos, há realmente evidências e indícios de que a controladoria é 

derivada de controles, porém evoluiu para um estágio mais abrangente, a nível estratégico. 

Do modo de ver de Padoveze (2004), a controladoria é a unidade administrativa 

responsável pela utilização de todo o conjunto de informações da ciência contábil dentro da 

empresa, cabendo a ela a responsabilidade de implantar, desenvolver, aplicar e coordenar todo 

ferramental da ciência contábil dentro da empresa. 

Segundo Almeida, Parisi e Pereira (2001), a controladoria é uma área coordenadora 

das informações sobre a situação econômica, e financeira de todas as unidades e setores da 

empresa. A controladoria não vem substituir a responsabilidade dos gestores nos resultados, 

mas busca leva-los a otimização dos resultados obtidos, fornecendo informações que dão 

suporte no processo decisório.  
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Entretanto a controladoria não substitui de forma integral a responsabilidade dos 

gestores, porém, participa juntamente com os gestores desta reponsabilidade, pois ela fornece 

as informações necessárias para se obter a melhor escolha no momento adequado. A 

controladoria passa a ser indispensável para a permanecia das empresas no mercado atual, 

levando em conta que as situações de decisões acabam afetando toda a empresa seja 

positivamente ou negativamente, e é nesse ponto que entra o diferencial de se ter um setor de 

controladoria eficaz, onde as informações disponibilizadas para uma correta tomada de 

decisão passa a ser o alicerce para qualquer empresa. 

 

2.1.2 Funções da Controladoria 

 

No contexto do cenário econômico e de mercado atual, ao invés de ser estática, a 

controladoria está ampliando sua gama de funções e ferramentas, em termos simplificados os 

controladores estão mudando de “contadores de feijão” para “parceiros de negócios” 

(WEBER, 2011). No mesmo sentido Lunkes et al. (2009, p.64) argumentam que a 

controladoria deixa de ser “apenas um compilador de dados e passa a ser um gestor da 

informação, responsável pelo planejamento estratégico das organizações. 

Lunkes, Schnorenberger e Rosa (2013), retratam que a controladoria surgiu amparada 

nos controles, e por consequência sua base firma-se na contabilidade, entretanto, com as 

mudanças, avanços e interesses dos mais diversos tipos de usuários fizeram com que estas 

funções e ferramentas fosses ampliadas e novos modelos incorporados (LUNKES; 

SCHNORRENBERGER; ROSA, 2013; BEUREN; BORGONI; FERNANDES, 2008). 

Agora, a controladoria propicia às organizações um melhor desempenho por meio de 

informações de aspectos importantes de suas atividades e a possibilidade de antecipação e 

resolução tempestiva de problemas. Esta perspectiva da capacidade da controladoria de 

influenciar o futuro das organizações, se contrapõe a contabilidade financeira, considerando 

que a mesma apenas mensura os resultados passados.  

Nesta linha, Anthony e Govindarajan (2001) entendem que a controladoria 

desempenha um importante papel na preparação de planos estratégicos. Ainda na mesma linha 
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de considerações, Atkinson et al. (2000), Garrison e Noreen (2001) defendem que no atual 

contexto, a controladoria está se tornando parte da alta administração, participando da 

formulação e da implementação de estratégias, cabendo-lhe a tarefa de traduzir o plano 

estratégico em medidas operacionais e administrativas. 

Ao referir-se a tal assunto, Almeida et al. (2001) alude que as funções da controladoria 

estão interligadas ao conjunto de objetivos diretamente relacionados com a missão da empresa 

e destaca as seguintes funções:  

 Subsidiar o processo de gestão: ajudar o processo de gestão dando suporte e 

apoio para projeções e simulações sobre eventos econômicos que possam 

afetar as decisões dos gestores 

 Elaborar a avaliação de desempenho: a controladoria elabora a análise de 

desempenho de todas as áreas, dos gestores, da empresa e da própria área; 

 Apoiar a avaliação de resultado: elaborar a análise de resultado econômico dos 

produtos e serviços e monitorar e orientar o processo de estabelecimento de 

padrões. 

 Gerenciar os sistemas de informação: realizar a padronização e harmonização 

das diversas informações econômicas transmitidas aos gestores. 

 Atender aos agentes do mercado: através da interação com o meio externo, 

analisar e mensurar o impacto das legislações no resultado econômico da 

empresa e apoiar os gestores no atendimento aos diversos agentes do mercado. 

Frente aos conceitos expostos, pode-se dizer que a controladoria passa a exercer um 

papel central no processo de gestão e Siegel e Kulesza (1996) sustenta que, a controladoria 

tem se especializado no apoio à decisão e tem a função de garimpar a informação, 

transformando a mesma de maneira que auxiliem e facilitem a tomada de decisão das demais 

áreas. 

Segundo uma pesquisa analisada por Lunkes e Schnorrenberger (2009, p.15), 

apresentada na figura 1, em relação aos estudos realizados quanto as funções da controladoria, 

constatou-se que no Brasil, 100% dos pesquisados julgam que o Planejamento é a função 
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mais relevante da controladoria. Já no EUA e na Alemanha esta é a opinião de 80% dos 

pesquisados na área. Quando analisamos em relação ao Controle notamos que na Alemanha 

esta função é considerada indispensável na gestão dos negócios por 100% dos pesquisados. 

Por outro lado, no Brasil e nos EUA esta função é julgada essencial por 80% e 70%, 

respectivamente. 

E como é de conhecimento de todos os administradores, contadores e áreas afins, não 

poderia deixar de mencionar a escola clássica da administração, que trata como as principais 

funções da controladoria, o Planejamento, a Organização, a Direção e Controle, e se formos 

considerar as funções da teoria clássica da administração no contexto em que estamos 

aludindo, podemos observar que nos três países, Alemanha, EUA e Brasil, há em partes um 

consenso sobre a importância das funções da controladoria como agentes de planos de ações 

traçando rumos e pensando no futuro da organização (Planejamento), e de monitorar e corrigir 

os rumos tomados. (Controle).  

Por outro lado, em contrapartida, mas não menos importante, se observam as funções 

com menor assiduidade, com destaque para os Controles Internos com 3%, bem como 

Relatórios Governamentais, Processamentos de Dados, Mensuração de Riscos e 

Desenvolvimento de Pessoas com 7% cada. Podemos observar também que as funções, 

Contábil, Auditoria, Administração de Impostos, entre outras, não integram o rol de funções 

da controladoria na Alemanha, isto devido ao fato de neste país a controladoria exercer papel 

mais sistêmico e estratégico, e na plataforma de controladoria deste não se aplica estas 

funções com intensidade. Por sua vez, no Brasil ainda não se consegue ater em uma linha 

sólida que nos traga uma clara orientação sobre as funções da controladoria, claro que mais 

adiante outras pesquisas desta natureza serão realizadas e este conceito teórico do tema estará 

em uma plataforma mais consolidada, a exemplo do que acontece hoje na Alemanha.  
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2.1.3 Profissional da Controladoria – O Controller 

 

Após um conhecimento prévio referente aos conceitos de Controladoria, podemos 

discorrer sobre o profissional da controladoria, também conhecido como Controller ou 

Controlador. 

Segundo Ferreira Junior (2007, p.10): 

  

O controller surgiu no início do século XX, dentro da evolução administrativa das 

grandes corporações americanas, como executivos de confiança, bem como 

proprietários e acionistas majoritários, normalmente dirigentes de organizações. 

Entende-se que originalmente tinha como responsabilidade realizar um rígido 

controle de todos os negócios das filiais localizadas dentro ou fora dos EUA. Já no 

Brasil essa função só se desenvolveu com a instalação de empresas multinacionais 

americanas. 

FIGURA 1 
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Figueiredo e Caggiano (2004), apontam o Controller como o gestor encarregado do 

departamento de controladoria, e tem a função de zelar pela continuidade da empresa, através 

de um gerenciamento de um eficiente sistema de informação gerencial. Ou seja, o controller é 

responsável pela controladoria e todos os processos e informações dentro da organização, e 

sua atuação não se prende a uma única função específica, um controller deve ser dinâmico e 

flexível, além de atuar de forma ampla e controlar todos os processos da organização. 

Morante e Jorge (2008) consideram as funções que se destacam do controller as 

seguintes: 

 Implantação e atualização dos planos da organização; 

 Preparação e interpretação dos relatórios financeiros; 

 Verificação sistemática dos objetivos e metas; 

 Compilação do ativo circulante da organização; 

 Preparação e acompanhamento das responsabilidades fiscais da organização; 

 Elaboração e análise de informações gerenciais; 

 Elaboração do planejamento orçamentário; 

 Análise e dimensionamento dos riscos físicos presentes na organização; 

 Estabelecimento de métodos e sistemas de trabalho; 

 Acompanhamento e implementação dos ativos fixos; 

 Atuação na gestão financeira da organização; 

 Análise e acompanhamento dos contratos da organização; 

 Aprovação de pagamentos; 

 Aplicação dos regulamentos e normas internas. 
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E a partir desta gama de atribuições, definimos que o controller necessita de algumas 

habilidades específicas um pouco diferentes daquelas cobradas dos profissionais que atuam 

em outras áreas, para atuar de forma satisfatória, é necessário ser um profissional qualificado, 

com vasta vivencia nos meios financeiro-empresarial, bons conhecimentos matemáticos e 

estatísticos, ser volátil, ter facilidade em relacionamentos interpessoais com os gestores 

responsáveis pelas diversas áreas da organização, técnicas de planejamento, boa 

fundamentação econômica, visão de todos os processos das empresas  com 

particularidade, além de possuir facilidade e habilidades para processar e analisar um número 

considerável de informações tempestivas. Bem como, dentre as funções citadas o controller, é 

responsável pela análise dos processos, disponibilizar informações assíduas aos gestores, 

proporcionar medidas corretivas quando necessário, e por fim mas não pouco importante, 

cumprir os objetivos e metas traçados para o sucesso da organização como um todo. 

(CREPALDI, 2004) argumenta que a função do controller, está relacionada com a 

capacidade de organizar e repostar dados relevantes aos gerentes, para tomarem decisões 

lógicas e consistentes com as metas e objetivos traçados pela organização, tornando-se assim 

o responsável pelo projeto, implementação e manutenção de um sistema integrado de 

informações. Este sistema integrado de informações é entendido como a ferramenta do 

controller que o permite planejar, organizar e controlar de acordo com os padrões as 

atividades de uma empresa fazendo assim uso dos recursos que lhe são postos à disposição. E 

o Controller é o gestor e o “ator” principal que atua nesse sistema, na posição de principal 

executivo de informações de uma empresa. 

Alguns autores e correntes defendem que no cenário atual da economia o papel do 

controller deve ser de apenas analisar as informações geradas pelos setores das diversas áreas, 

e não ser o responsável pela elaboração dos mesmos. Sua atribuição seria garantir, preparar e 

compartilhar estas informações oportunamente dentro das organizações. Entretanto para que 

isto aconteça de forma satisfatória e correta é necessário que os setores estejam atualizados 

cada qual de acordo com as normas pertinentes, colaborando assim para gerações de 

informações precisas, contribuindo assim para que os relatórios gerados pela controladoria 

forneçam aos gestores uma visão ampla e aguçada dos processos sem que os mesmos percam 

o foco em sua organização como um todo.  
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2.1.4 Posição hierárquica da Controladoria 

 

É de suma importância entender o posicionamento da controladoria na estrutura 

organizacional. Lunkes e Schnorrenberger (2009, p.148) enfatiza que este posicionamento e o 

grau de autoridade atribuído aos profissionais da controladoria dependem de diversos fatores, 

como o tipo de estrutura organizacional-funcional, divisional ou matricial; perfil do gestor da 

área e cultura organizacional dentre outros. 

No que se diz a respeito da hierarquia da controladoria, os autores não chegam a um 

consenso, existem uma gama de autores que ela deve ser uma área de assessoria ligada 

diretamente à presidência. Outra corrente defende que ela deve ser um órgão de linha e não de 

staff, sendo submetida ao diretor de finanças e contabilidade. Na Figura 2, pode se observar 

com clareza estas posições. 

Na primeira representação (Letra “A”), a controladoria está ligada de forma direta ao 

presidente da organização, desta forma ela possui constantes influências nas áreas por 

intermédio do presidente, não possui poder de decisão e comando, é uma espécie de 

“assessor” do presidente. 

Já na segunda representação (Letra “B”), a controladoria é revestida de autoridade, 

atuando em campo, exercendo função na alta administração, dispondo de mecanismos diretos 

de decisão e comando. Neste posicionamento a controladoria exerce também função 

coordenadora do alinhamento estratégico, influenciando diretamente nas decisões. 

E por fim, na terceira representação (Letra “C”), a controladoria se limita às áreas de 

finança e contabilidade de uma forma mais restrita e mecânica, a função de coordenar, 

elaborar estratégias, e tomar decisões perdem espaço nesta forma de atuação. 

Estudos realizados por Stoffel (1995), nos mostram que nos EUA em 61% das 

organizações a controladoria através do papel do controller é subordinada à diretoria 

financeira, enquanto na Alemanha esta subordinação representa apenas 23% dos casos. Por 

outra vertente, esta mesma pesquisa evidencia que na Alemanha a controladoria ocupa 

posições na alta administração em 73% dos casos, e nos EUA em apenas 39%. Já no Brasil 
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uma pesquisa parecida realizada por Santos et al. (2005) mostra que por volta de 55% das 

empresas apresentam um estilo de estrutura do tipo “C” representado na Figura 2 e 27% 

definem uma estrutura do tipo “A”. 

 

Em suma, de acordo com o conteúdo discorrido, a controladoria pode se apresentar em 

diversos níveis, seja assessorando o presidente ou os demais departamentos da empresa. Uma 

vez que, em virtude de não se haver um consenso sobre o assunto, podemos em síntese, 

concluir que a controladoria deve constar em um posicionamento que melhor atenda às 

necessidades das organizações, ademais, levando em consideração, como já exposto, a 
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importância da controladoria no alinhamento estratégico, podemos salientar que ela deva estar 

ligada diretamente ao primeiro ou segundo nível da alta administração. 

 

2.2 CONTROLE INTERNO 

 

Contudo, para que as metas traçadas pela controladoria sejam alcançadas, se faz 

necessário os controles internos, que encontram-se presentes no cotidiano das empresas seja 

de grande ou pequeno porte, visando sempre garantir a eficácia e eficiência das ações 

realizadas.  

De acordo com Almeida (2007, p.63): 

  

“O controle interno representa em uma organização, o conjunto de procedimentos, 

métodos e rotinas com o objetivo de proteger seus ativos, produzir dados contábeis 

confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa. 

” 

O controle interno de uma organização é constituído de rotinas contábeis e 

administrativas, que dentre outras, tem a função de prevenir erros e procedimentos que não 

estão de acordo com as devidas normas, além de fraudes. Na maior parte das vezes os 

processos ilegais ou fraudes são reconhecidos e identificados pelos próprios funcionários 

quando de forma aduaneira fazem seu trabalha habitual, em outros casos, se faz necessário a 

atuação de uma auditoria, com o intuito de detectar as mesmas. 

Portando um sistema de administração e contabilidade que não estejam com os 

controles internos adequados, acabam por fornecer informações erradas e distorcidas à setor 

de controladoria e gestores, os induzindo a uma visão errada para tomada de decisões.  
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2.2.1 Definição de Controle Interno 

 

Segundo Mato e Mariano “o controle interno visa registrar e informar números 

contábeis fidedignos para proteção do patrimônio e auxílio na tomada de decisões, e que em 

uma empresa onde não existe controle, certamente ocorrerão desperdícios e erros 

desnecessários.” 

Para Oliveira (1999, p. 53), “o controle pode ser definido, em termos simples, como a 

ação necessária para assegurar a realização dos objetivos, metas e projetos estabelecidos. 

Já Migliavacca (2002, p. 17) define controle interno como sendo: 

“O planejamento organizacional e todos os métodos e procedimentos 

adotados dentro de uma empresa, afim de salvaguardar seus ativos, verificar a 

adequação e o suporte dos dados contábeis, promover a eficiência operacional e 

encorajar a aderência às políticas definidas pela direção.” 

 

A definição e conceituação de controles internos envolvem um vasto campo de 

procedimentos e práticas que em conjunto, possibilitam a consecução de determinado fim, ou 

seja, controlar. (ATTIE, 2007) 

Com isso, o controle interno envolve técnicas e modelos usados pela organização para 

fortalecer a fidedignidade das informações e a aderência às leis e normas, assim ele é a “peça” 

fundamental para reduzir erros, perdas, inclusive as que provêm de fraudes. Além disso 

contribuindo sempre para uma melhor tomada de decisão, como para ajudar assegurar o 

cumprimento das políticas e metas que foram traçadas com a redução das perdas decorrentes 

da violação das leis e regulamentos. (LUNKES, 2009) 

O conceito de controles internos na maioria das vezes se associa com o de auditoria 

interna. Este paradigma não deveria acontecer, considerando que a auditoria interna executa 

exatamente um trabalho de revisão, conciliação e conferência dos controles internos, que são 

procedimentos de organização dentro das organizações. 
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of the Treadway Commission Segundo o Committee of Sponsoring Organizations – 

COSO (www.coso.org), Controle Interno é um processo desenvolvido para garantir, com 

razoável certeza, que sejam atingidos os objetivos da empresa, nas seguintes categorias: 

 

 Eficiência e efetividade operacional (objetivos de desempenho ou estratégia): 

esta categoria está relacionada com os objetivos básicos da entidade, inclusive 

com os objetivos e metas de desempenho e rentabilidade, bem como a 

seguridade e rentabilidade dos ativos; 

 Confiança nos registros contábil-financeiros (objetivos de informação): todas 

as transações devem ser registradas, todos os registros devem refletir 

transações reais, aplicadas pelos valores e enquadramentos corretos; 

 Conformidade (objetivos de conformidade) com leis e normativos aplicáveis à 

entidade e sua área de atuação. 

Em outra definição, a Instrução Normativa nº 16, de 20.12.91, do Departamento de 

Tesouro Nacional, conceitua Controle Interno como sendo o conjunto de atividades, planos, 

métodos e procedimentos interligados utilizado como vistas a assegurar que o objetivo dos 

órgãos e entidades da administração pública sejam alçados, de forma confiável e concreta, 

evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados 

pelo Poder Público. 

Diante do exposto, podemos concluir que os controles internos dentro das 

organizações têm como objetivo controlar os processos e atividades conforme requeridos pela 

alta administração, e assim garantir que os as tarefas e processos estejam sendo executadas de 

maneira correta por todos os envolvidos no processo. Estas informações corretas e confiáveis 

são os grandes alicerces para eventuais tomadas de decisões dos gestores, visando sempre o 

crescimento e sucesso da organização.  

 

http://www.coso.org/
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 2.2.2 Tipos de Controle Interno 

 

Segundo a Exposição de Normas de Auditoria nº. 29 (ENA, 29) que estabelece que o 

controle interno de uma empresa se decompõe em dois grupos de controle: os de natureza 

contábil e os de natureza administrativa. 

Sobre o exposto Attie (1992) conceitua da seguinte maneira: 

 Controles contábeis: compreendem os controles relacionados à fidedignidade 

dos registros contábeis e procedimentos destinados à proteção do patrimônio 

da empresa. Como por exemplo: sistemas de aprovação e autorização, 

segregação de função entre os responsáveis pelos pagamentos e recebimentos e 

aqueles responsáveis pela elaboração dos respectivos relatórios. 

 Controles administrativos: relacionam-se com os procedimentos operacionais e 

com os objetivos traçados pela empresa. Visam garantir que as missões e 

políticas internas sejam atingidas. São, por exemplo, análises estatísticas, 

controles de produção, relatórios de desempenho e controles de qualidade. 

Desta maneira é inviável assumir a existência de controles administrativos eficazes 

sem possuir antes um bom controle contábil eficiente, a interação entre estes dois controles 

que gera a eficácia das informações. 

Podemos dar destaque no controle de natureza contábil às aprovações e autorizações 

de transações e a segregação de tarefas, que fazem com que o índice de se ocorrer fraudes 

diminua entre outros fatores. O controle de segregação de tarefas citado é importante no 

sentido de que separa os deveres e obrigações, de maneira que a pessoa controla um ativo não 

seja a mesma pessoa que vai por exemplo fazer os registros das transações.  

Os controles contábeis são aqueles que se relacionam diretamente com o patrimônio e 

com os registros e demonstrações contábeis (SÁ, 1998). A principal função do controle 

contábil o registro das transações de forma correta permitindo assim a elaboração de 

demonstrações financeiras e manutenção contábil. 
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Para Attie (1992), os controles contábeis estão diretamente relacionados com o plano 

organizacional e todos os métodos e procedimentos, principalmente os que são definidos para 

proteger o patrimônio e a fidelidade dos registros contábeis. 

Crepaldi (2004) afirma que alguns dos procedimentos e registros que fazem parte dos 

controles contábeis podem também ser acrescidos ou se sobrepor aos controles 

administrativos, como por exemplo, os registros de vendas e de custos classificados por 

produtos que podem ser usados tanto para controle contábil, como para os controles 

administrativos, uma vez que servem para a tomada de decisão. 

Já nos controles de natureza administrativa é mais centrado nos sistemas, métodos, 

análises, bem como responsável por estas informações estarem de acordo com as normas e 

estratégias da organização. Podemos citar como exemplo, os controles diários das atividades 

dos setores, avaliação de desempenho entre outros. 

Segundo Almeida (2003 p. 63 e 64), são exemplos de controles administrativos: análises 

estatísticas de lucratividade por linha de produtos, controle de qualidade, treinamento de 

pessoal, estudos de tempos e movimentos, análise das variações entre os valores orçados e os 

incorridos e controle dos compromissos assumidos, porém não realizados economicamente, 

entre outros. 

 

2.2.3 A importância dos Controles Internos para as Empresas 

 

Attie (1998, p. 114) afirma que: 

“A importância do controle interno fica patente a partir do momento em que se torna 

impossível conhecer uma empresa que não disponha de controles que possam 

garantir a continuidade do fluxo de operações e informações propostos. ” 

 

A utilização dos controles internos faz com que os processos internos da administração 

empresarial fluam, tornando mais fáceis a execução e interpretação dos mesmos.  
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Quanto ao assunto Souza (2010, p.59) afirma que: “o controle deve ser exercido como 

ferramenta a favor das ações administrativas e não como uma camisa de força que engessa as 

atividades operacionais. Devem ser flexíveis e estar aptos a corrigirem eventuais falhas.” 

Consequentemente podemos dizer que a importância do controle interno está 

diretamente relacionada a uma administração de qualidade, tornando impraticável a qualquer 

empresa tomar decisões baseada em informações que não sejam confiáveis ou passíveis de 

verificação. 

Uma organização sem controle é inviável. Cada organização tem sistemas de controle 

que coordenam o exercício do direito de decisão que está diluído entre certo número de 

indivíduos. Os sistemas de controle também desempenham outra importante função na 

organização. Eles medem a eficácia com que as decisões são traduzidas em resultados. Essa 

segunda característica de controles internos relaciona-se ao alcance de metas da empresa. 

Nesse aspecto, os sistemas de controle tratam de influenciar o comportamento de indivíduos 

no interesse da empresa. Ambas as funções estão intimamente ligadas. (CREPALDI, 1998, p. 

47) 

Deste modo, bons controles internos agregam e atribuem valores a organização, dando 

a ela mais credibilidade no mercado econômico atual, pois é o que o mercado requer das 

organizações, pois com a ausência destes controles internos a alta administração e a empresa 

como um todo ficam desnorteadas quanto a posição da empresa no mercado e seus processos 

internos entre outros fatores. A introdução de um sistema de controle interno eficiente nas 

empresas tornou-se um critério básico às empresas que pretendem se manter no mercado e 

alcançar sucesso. 

 

2.2.4 Os Benefícios dos Controles Internos para as Empresas 

 

Os benefícios do controle interno excedem os retornos financeiros, envolvem as 

demais áreas de interesse da entidade e daqueles que estão envolvidos. Maurício Motta (1992) 

cita que os controles internos trazem como benefícios, um plano de organização, e todos os 



35 

 

 

métodos e procedimentos referentes principalmente à eficiência operacional, e à obediência às 

diretrizes administrativas impostas pela administração. Afirma ainda que, a salvaguardados 

ativos já incorporados ou que ainda o serão, são exemplos de benefícios trazidos pelos 

controles internos, já que os benefícios sobre estes ativos são oriundos das ferramentas destes 

controles.  

Portanto uma estrutura bem edificada de controles internos pode ajudar a empresa a 

tomar melhores decisões operacionais e obter informações mais precisas, readquirir ou 

adquirir a confiança dos investidores, além de obter vantagens competitivas com processos 

dinâmicos. 

 

2.3 AUDITORIA INTERNA 

 

A auditoria interna tem a função de verificar e acompanhar os procedimentos internos 

com a finalidade de verificar se os mesmos estão sendo seguidos corretamente dentro das 

normas pelos funcionários.  

Crepaldi (2007, p.25) define auditoria interna da seguinte forma: 

Constitui o conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a 

integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações fiscais, 

contábeis, financeiras e operacionais da entidade. 

Assim, Crepaldi destaca que a auditoria interna tem um papel importante em diversos 

setores da empresa, focando sempre na avaliação e eficácia dos controles internos. Crepaldi 

ainda complementa dizendo em outro ponto que a auditoria interna é uma atividade de 

avaliação interna independente dentro da empresa, com o objetivo de revisar, analisar e 

corrigir processos internos, como um serviço prestado a administração. (CREPALDI, 2007, 

p.25) 
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 2.3.1 Objetivos e Conceitos de Auditoria Interna 

 

Não adianta a empresa implantar um excelente sistema de controle interno sem que 

alguém verifique periodicamente se os funcionários estão cumprindo o que foi determinado 

no sistema ou se o sistema não deveria ser adaptado às novas circunstâncias (ALMEIDA, 

2009, p.70). 

Podemos dizer que a auditoria interna e os controles internos andam lado a lado para 

captação de resultados satisfatórios que elevem o nível e a situação da organização, estas duas 

ferramentas quando alinhadas é a forma perfeita de obter sucesso em meio ao que o mercado 

atual vem impondo nas organizações, e com isso conseguindo antecipar os fatos e “proteger” 

a organização em situações de riscos, contribuindo assim com a gestão empresarial. 

Por outro ponto de vista, muitos ainda veem o auditor interno como apenas aquela 

pessoa que fiscaliza, encontra os erros, dos trabalhos realizados pelos participantes dos 

processos nas empresas, porém, o trabalho do auditor interno vai muito além disso, de 

localizar erros, e culpados, o auditor também tem a função de ajudar a administração através 

de sugestões. Na maioria dos casos as empresas estão sempre buscando um ótimo sistema de 

controle interno, mas por outro lado, esquecem de analisar se estes processos estão sendo 

utilizados de forma correta seguindo as normas internas e externas e também verificar se estas 

normas impostas estão adequadas ou se demanda fazer deveras alterações. 

Sobre este assunto, Almeida (2003) discorre que “não adianta a empresa inserir um 

excelente sistema de controle interno sem que alguém averigue periodicamente se os 

funcionários estão cumprindo o que foi determinado no sistema, ou se talvez o sistema não 

deveria ser ajustado às novas situações. ” 

Crepaldi (2004, p.39) diz que: 
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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 

 

Como concluir que a auditoria interna, não tem a função somente de observar e 

apontar inconsistências no controle interno, mas sim de analisar a qualidade dos serviços e 

processos, questionando e fornecendo opções para correções e ajustes de processos e 

atividades, ou seja, é um controle administrativos com a peculiaridade de corrigir e analisar 

todos os outros controles internos dentro da empresa.  

Contudo observa-se o importante papel que a auditoria interna desempenha, 

fortalecendo assim um constante aperfeiçoamento e melhoria dos controles internos. 

 

2.4 COMPLIANCE 

 

Nos tempos atuais é fato que com os avanços que vem ocorrendo, as organizações se 

veem induzidas a uma conduta íntegra e responsável, e por esta razão está cada vez mais 

presente nas organizações estas responsabilidades. Os casos recentes de escândalos e fraudes, 

e desvio da integridade das organizações estão revelando cada vez mais a necessidade de se 

ter presente nas organizações os princípios e normas do Compliance.  

COIMBRA, Marcelo de Aguiar; BINDER, Vanessa (2010) relata que o ambiente 

empresarial está cada vez mais globalizado e assim mais competitivo. O que provoca uma 

pressão excessiva sobre os executivos para redução dos custos, levando em conta que a 

remuneração dos mesmos está diretamente ligada a rentabilidade da empresa. E todos estes 

fatores se voltam para a necessidade de se ter dentro da organização um programa de 

compliance, que tem em seu escopo de mecanismos, a prevenção ao descumprimento das 

normas, combate às fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e desvios de condutas éticas. 

Coimbra também diz que as empresas precisam estar preparadas para serem transparente, 

responsáveis e enfrentar os controles sociais.  
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Um programa de compliance servirá dentre outras funcionalidades, como uma 

conservação de sua identidade, aperfeiçoando os controles internos e combatendo das fraudes.  

 

2.4.1 Conceito e Definição de Compliance 

Martin T. Biegelman cita compliance como um “estado de estar de acordo.”. O termo 

compliance surge do verbo inglês comply, que significa cumprir, executar, obedecer, 

observar, com o que lhe foi posto. Compliance é o dever de cumprir e estar de acordo com as 

leis, as diretrizes da organização, normas internas e externas. O compliance forma um alicerce 

para uma correta cultura ética, e com esta cultura fica notório a prevenção e redução de perdas 

financeiras para a empresa. A cultura empresarial voltada para ética, contribui de forma 

assídua para a integridade de seus funcionários, além de menos incidências de fraudes. 

 

2.4.2 Diferença entre Compliance e Auditoria Interna e suas relações com o 

Controle Interno 

Auditoria Interna: A auditoria interna em geral serve como uma consultoria, ou seja, um 

apoio a Alta Administração, tem se como objetivo avaliar cada item dentro de uma 

organização dando assessoria, recomendações e quando necessário, comentários objetivos que 

busquem a eficiência e eficácia dentro da empresa. Compliance: “Estar em sintonia com as 

regras” ao contrário da auditoria que serve para conferir e analisar os resultados obtidos pelos 

diversos segmentos e setores da organização, buscando corrigir eventuais erros e melhor a 

eficiência da organização, a compliance busca manter essa organização em conformidade com 

as leis e imposições que lhe foram impostas.  

Apesar de Auditoria Interna e Compliance serem termos diferentes dentro da empresa, 

ambas precisam ser complementadas. O campo de atuação da compliance é bem mais amplo, 

pois ele abrange toda a organização em si, buscando coloca-la em conformidade com o padrão 

e as normas até certos tipos de monitoramento, já a auditoria tem foco em assessorar as 

atividades. Esta não possui autoridade de comando.  
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Antigamente Compliance era apenas um termo para ser usado como norma jurídica, com 

o passar dos anos foi se observando a necessidade desta para os processos internos dentro da 

organização.  

“Uma empresa que deseja se consolidar no mercado no longo prazo 

deve alinhar sua função de compliance aos objetivos estratégicos, missão e 

visão da companhia. ” (ENDEAVOR BRASIL, 2015).  

O compliance e auditoria se relacionam com o controle interno, pois é necessário que as 

duas façam os papeis que lhe foram designados, ambas agem com o mesmo propósito, o 

intuito de alcançar a eficiência e eficácia na organização. Enquanto uma assessora a outra 

impõe, ou seja, na compliance há comprometimento, implementação, monitoramento/medição 

e melhoria contínua, atuando junto a auditoria, avaliando, reformulando, analisando e 

alinhando-se aos objetivos estratégicos e aos riscos operacionais. 

 

3. ESTUDO DE CASO 

 

Neste Capítulo são apresentados as análises e ponderações das informações obtidas 

diante da pesquisa realizada na Empresa Acciona Concessões Rodovia do Aço S/A. A 

pesquisa foi aplicada diretamente aos colaboradores da Empresa com foco nas áreas 

administrativas, com o objetivo de analisar os resultados das atividades de controles internos 

como ferramenta de gestão dentro da Empresa Acciona Concessões Rodovia do Aço S/A e 

mostrar a importância da controladoria na gestão das empresas. Serão também apresentados 

os procedimentos utilizados na realização da pesquisa além de caracterizar a empresa em 

estudo.   
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3.1 UMA ÓTICA SOBRE A EMPRESA ACCIONA CONCESSÕES RODOVIA 

DO AÇO S/A 

 

A Acciona Concessões Rodovia do Aço, uma empresa ACCIONA - Divisão 

ACCIONA Concessões, é responsável pela administração, recuperação, manutenção e 

operação de 200,4 quilômetros de extensão da BR 393/RJ, da Divisa MG/RJ ao 

entroncamento com a BR-116 (Via Dutra), em Volta Redonda, na região Sul Fluminense. 

A concessionária assinou contrato de concessão com a ANTT – Agência Nacional de 

Transportes Terrestres no dia 26 de março de 2008, assumindo a responsabilidade pelo Lote 

3. O contrato de concessão é resultado do Leilão da ANTT ocorrido em 09 de outubro de 

2007, na Bolsa de Valores de São Paulo, que concedeu sete lotes de rodovias federais que 

compõem a 2ª Etapa do Programa Federal de Concessões Rodoviárias para serem explorados 

e administrados pela iniciativa privada durante 25 anos. 

Voltada para a excelência na prestação de serviços aos usuários e plena satisfação de 

suas necessidades, a concessionária tem uma visão empreendedora e de longo prazo do seu 

negócio, primando pela agilidade na tomada de decisões e no cuidado com as pessoas e com o 

meio ambiente. 

A ACCIONA é pioneira em desenvolvimento e sustentabilidade na Espanha. Conta 

com mais de 30 mil colaboradores, atua nos cinco continentes e em 30 países nas áreas de 

infraestrutura, energia, água, serviços urbanos e de meio ambiente, imobiliária, serviços de 

logística e de transportes. 

Destaca-se no cenário internacional por sua capacidade de combinar o crescimento 

rentável de suas linhas de negócio com o cuidado com o meio ambiente. Assim, cria valor 

para os acionistas e para o meio ambiente de forma consistente. A companhia é pioneira em 

uma nova categoria de corporações comprometidas em seu projeto e implantação de um 

modelo de negócio baseado em infraestruturas, energias renováveis e projetos de águas 

socialmente responsáveis. 
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FIGURA 3: ACCIONA

 

 

 

3.2 VISÃO E MISSÃO 

 

Ser líder na criação, promoção e gestão de infraestruturas, de energia e água, 

contribuindo ativamente para o bem-estar social, desenvolvimento sustentável e a criação de 

valor para os seus grupos. 

Sua visão é a de enfrentar o desafio de alcançar o desenvolvimento sustentável em 

todas as áreas de negócio, de modo que as gerações de hoje e do futuro terá uma vida melhor. 

Seus valores fundamentais incluem: Honestidade, Liderança, Excelência, Preocupação 

ambiental, Responsabilidade Social, Visão de longo prazo, Solidez Financeira, Foco nos 

clientes e Inovação. 
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3.3 ORGANOGRAMA 

 

A empresa pesquisada nos forneceu o seguinte organograma, utilizado para a hierarquia 

de sua estrutura. Segundo informações a controladoria da empresa em questão está 

subordinada ao Diretor Financeiro/Gerência Financeira, disponibilizando e filtrando as 

informações para que as mesmas cheguem precisas e atuais para as tomadas de decisões. O 

setor de Contas a Receber é responsável por todo processos de Receita provinda das Praças de 

Pedágios que é sua fonte de receita através de um setor denominado CCA (Centro de Controle 

e Arrecadação), já o setor de Contas a Pagar trata dos pagamentos e tratativas com seus 

diversos fornecedores. A Acciona Concessões Rodovia do Aço, conta com um 

desenvolvimento pessoal contínuo para seus funcionários, assistências médicas e priva pela 

qualidade de seus colaboradores.  

FIGURA 4: ORGANOGRAMA
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3.4 DESCRIÇÃO E PRECEDIMENTOS DO ESTUDO DE CASO 

 

Para alcançar os objetivos da pesquisa foi realizada uma visita interna a empresa com 

o intuito de observar o ambiente organizacional e a cultura que foi trazida da Espanha e vem 

sendo utilizada nos oito anos de funcionamento da empresa no País.  

A visita serviu também para ser analisado de forma prévia qual o nível de formalidade 

que são aplicados nos processos internos e como os funcionários lidam com os controles 

internos presentes na empresa. Foram ainda questionados quais os controles internos 

existentes, como são executados e como participam destes controles internos. 

E por fim, para garantirmos a precisão destas informações coletadas, foi aplicado um 

questionário contendo setenta e sete questões que foram disponibilizadas a 11 funcionários da 

empresa, contendo questões de múltipla escolha a respeito das atividades exercidas nos 

setores administrativos da empresa. Os colaboradores foram orientados a responderem apenas 

as questões que discorriam sobre o escopo de suas atividades, e assinalarem a opção “Não se 

Aplica” para as perguntas que não condizem com as suas responsabilidades dentro da 

empresa. 

Dando prosseguimento foram analisados e estudados os resultados coletados com os 

questionários e informações adicionais fornecidas pelos colaboradores.  

 

3.5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

A análise foi feita levando em consideração as 9 atividades mais importantes na rotina 

da empresa e recebeu uma sequência variável de questionamentos com o objetivo de avaliar o 

nível de percepção dos controles internos que os colaboradores da empresa tem e quais rotinas 

já são aplicadas na empresa. O totalizador das respostas obtidas segue no “Apêndice A” deste 

trabalho. 
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Primeiramente são apresentados os resultados obtidos em cada atividade da empresa 

observando os êxitos em relação aos seus controles internos, problemas quando encontrados é 

indicado sugestões de soluções. Após essa etapa a empresa é analisada de maneira geral ao 

nível de seus controles internos. 

 

a) Controles Internos 

Foram formuladas 9 questões acerca dos controles internos e grau de interesse dos 

colaboradores em relação a controles internos. A pesquisa evidenciou que existe uma política 

formalizada de controle interno na empresa e essa vem sendo apresentada aos funcionários 

que recebem treinamentos sobre os mesmos. Os colaboradores consideram que em geral o 

nível de interesse sobre os controles internos é mediano, já a nível individual o interesse é 

considerado elevado. 

Dentre os 7 colaboradores, apenas 2 (28,57%) consideram seus níveis de conhecimentos 

da atividade da empresa elevados e enquanto 5 (71,43%) os consideram medianos. 

b) Departamento Financeiro 

Foram elaboradas 7 questões sobre o departamento financeiro e as respostas mostram que 

na empresa há controle de caixa com registros das transações, existência de um único local 

para guardar valores em espécie havendo ainda um valor limite para isso, teto para pagamento 

de despesas via caixa, conferência periódica dos valores mantidos em caixa e os saldos 

existentes conferem com os valores apresentados na contabilidade, evidenciando que a 

empresa tem um adequado controle de caixa e utiliza métodos de controles internos 

necessários para que os valores apresentados na contabilidade sejam fidedignos. 

 

c) Conta Corrente 

Foram elaboradas 9 perguntas sobre as contas correntes da empresa e foi identificado que 

todas as transações bancárias da empresa passam por aprovação da diretoria, possuem 

documento fiscal que as comprovem e os recebimentos e pagamentos são conciliados com a 
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razão contábil, o que minimiza a ocorrência de fraudes e a ocorrência de erros nos processos 

de tomada de decisão justamente pelos relatórios contábeis desta conta condizer com a 

movimentação bancária da empresa.  

 

d) Departamento de Compras 

Foram elaboradas 10 perguntas relacionadas ao departamento de compras e os fatos 

positivos observados foram a manutenção de um cadastro de fornecedores atualizado, as 

cotações de preços são feitas constantemente em ao menos 3 fornecedores além de ser 

verificado em estoque a real necessidade de se executar uma solicitação de compra o que 

indica um bom nível de gerenciamento das compras feitas pela empresa.  

Outros fatores positivos observados são a participação da diretoria no acompanhamento 

dos pedidos de compra e que todas as mercadorias são recebidas mediantes apresentação de 

documentação fiscal, processos esses que minimizam a ocorrência de fraudes. 

 

e) Estoques 

Foram elaboradas 4 perguntas pertinentes aos estoques da empresa e como pontos 

positivos foram observados a conferencia periódica com contagem física dos itens em estoque 

e que os superiores recebem com frequência relatórios com os saldos disponíveis em estoque. 

O quadro 1 mostra as perguntas apresentada aos colaboradores e as respostas obtidas 

relacionadas ao estoque da empresa. 

ESTOQUE  SIM NÃO N/A  

A movimentação das mercadorias em estoque é realizada por mais de uma 

pessoa? 6 1 0 

Existe uma pessoa claramente responsável pelo controle de estoques? 5 2 0 

O inventário de estoques é conferido periodicamente com a contagem física dos 

bens? 7 0 0 

O Diretor ou Superior recebe relatórios com saldo de estoques, frequentemente? 6 0 1 

Quadro 1. Avaliação de atividades 

Fonte: Elaborado pelos autores. 



46 

 

 

 

f) Contas a Receber 

O sistema ERP da empresa identifica qual funcionário que efetuou a baixa do título, o 

que inibe a ocorrência das baixas serem feitas por pessoas não autorizadas, há relatórios dos 

títulos em atraso. 

Outros pontos positivos são que a empresa utiliza relatórios mensais das contas em atraso 

e que os títulos são negociados, fatos esses que ajudam a minimizar a quantidade de títulos 

incobráveis através de tempo hábil para negociação junto ao cliente. 

 

g) Contas a pagar / Arquivamento 

Como fatos positivos observados em relação ao Contas a pagar/ Arquivamento 

destacam-se a necessidade de autorização dos pagamentos por membros da diretoria, 

conferencia prévia da exatidão dos cálculos dos títulos a pagar e rigorosa conferência das 

duplicatas à vista, das faturas, notas fiscais e ordens de compra. 

Os resultados observados em relação ao setor de Contas a pagas / Arquivamento 

indicavam como ponto crítico a falta de conciliação de contas a pagar que é uma importante 

ferramenta de controle usada para se identificar/evitar pagamentos em duplicidade, 

conferencia dos saldos em aberto e análise do que já foi pago. Foi averiguada a veracidade da 

falta de tal procedimento e obtido informações que a conciliação das contas a pagar é feita 

através de uma conferência da conciliação bancária título a título com o que foi lançado no 

sistema ERP da empresa. 

 

h) Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS SIM  NÃO N/A 

As alterações de salário são autorizadas pelo diretor ou superior? 6 0 1 

Os funcionários recebem o salário em dinheiro? 5 2 0 

Os funcionários assinam o recibo de salário assim que o recebem? 2 5 0 

Os descontos em folha são devidamente documentados? 7 0 0 
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Existe segregação de funções entre o departamento de recursos humanos e o 

departamento financeiro? 6 0 1 

Existe um controle referente ao período aquisitivo de férias de cada funcionário? 7 0 0 

Quadro 2. Avaliação de atividades 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Foram elaboradas 6 perguntas sobre o setor de Recursos Humanos da empresa e vale 

destacar como pontos positivos a existência de controle referente ao período aquisitivo de 

férias dos funcionários, segregação de funções entre o departamento de Recursos Humanos e 

o departamento Financeiro além dos descontos em folha serem devidamente documentados. 

 

i) Outros 

Analisando esse tópico do questionário o fato positivo observado é que os controles de 

ponto e horas extras funcionam corretamente. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste tópico são apresentados as considerações e conclusões em relação ao que foi 

discorrido na presente pesquisa, bem como o alcance dos objetivos explanados teoricamente e 

o estudo de caso apresentado. 

Através da pesquisa que foi realizada podemos afirmar que o controle interno evidencia 

uma relevante fonte de informações que que dão um embasamento melhor baseado nas 

informações que dão suporte nas decisões dos gestores. Por meio do presente trabalho é 

possível identificar diversos elementos que evidenciam a importância do controle interno em 

sua funcionalidade, o trabalho traz argumentos plausíveis que entendem que o controle 

interno depende acima de tudo das pessoas que o fazem estarem dispostas e que um bom 

controle interno gera benefícios que alcançam a todo um ambiente organizacional. 
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O problema inicial trago pela pesquisa, que foi o de estudar a importância da utilização 

de controles internos através da controladoria e suas ferramentas na gestão das empresas, 

mostrou a necessidade de se utilizar controles internos na gestão de qualquer ramo 

empresarial. Os resultados coletados com o estudo de caso na Empresa Acciona Concessões 

Rodovia do Aço S/A, evidenciou de uma forma prática a resposta a problemática do presente 

trabalho, ressaltando a importância dos controles internos dentro de um ambiente empresarial.  

A fundamentação teórica mostrou a importância dos controles internos juntamente com 

alguns outros conceitos que vem ligado a controladoria, para melhor esclarecer o tema 

proposto de uma forma mais ampla. 

Já o estudo de caso mostrou através da pesquisa realizada quais são os controles 

internos existentes na empresa estudada, apontando suas principais falhas e discorrendo 

brevemente sobre quais procedimentos atendem as necessidades apresentadas.  

Dessa maneira, os objetivos da pesquisa foram alcançados, chegando a conclusão de 

que o controle interno é uma das melhores ferramentas na gestão das empresas quando 

aplicada da forma correta, e que não se consegue ter um bom controle interno sem que as 

pessoas que estão por trás de tudo não o fizerem de forma excelente a atender a realidade 

financeira, econômica e operacional da empresa. 
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 6. APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS 

ACCIONA CONCESSÕES RODOVIA DO AÇO S/A 

PERGUNTA   

Total 

(Sim) 

Total 

(Não) 

Total 

(N/A) 

  CONTROLES INTERNOS       

1 
Existe uma política formalizada de Controle Interno na 

Empresa? 7 0 0 

2 
Você recebeu algum treinamento ou instrução sobre a 

aplicação de controles internos? 6 1 0 

3 
Você acredita que uma política de controles internos 

adequada possa melhorar a produtividade em seu setor? 7 0 0 

4 
Na sua opinião, conhecer todos os processos da empresa 

facilita a aplicação de controles internos? 7 0 0 

5 
Você considera que exista uma quantidade muito grande 

de erros nos processos em que você está envolvido? 2 5 0 

6 
Você considera que exista fraude nos processos em que 

você está envolvido? 0 7 0 

    
Total 

(Alto) 

Total 

(Médio) 

Total 

(Baixo) 

7 
Qual o grau de interesse dos funcionários, na sua opinião, 

a respeito dos controles internos? 0 6 1 

8 
Qual é o seu grau de interesse a respeito dos controles 

internos? 6 1 0 

9 
Como você avalia seus conhecimentos sobre a atividade da 

empresa como um todo? 2 5 0 

  DEPARTAMENTO FINANCEIRO 
Total 

(Sim) 

Total 

(Não) 

Total 

(N/A) 

11 
As transações efetuadas por caixa são registradas em 

relatório específico? Como livro caixa? 5 0 1 

12 
Os valores mantidos em espécie são guardados em local 

único? 5 0 1 

13 
Existe apenas um responsável pelos valores mantidos em 

caixa? 4 1 1 

14 E realizada a contagem periódica dos valores em caixa? 5 0 1 

15 Existe algum valor limite para o saldo de caixa? 4 1 1 

16 
É determinado algum valor máximo para pagamento de 

despesa via caixa? 4 1 1 

17 
O saldo de caixa confere com o valor apresentado pela 

contabilidade? 5 0 1 

  CONTA CORRENTE       

18 Além do proprietário mais alguma pessoa possui acesso as 4 1 1 
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senhas bancárias? 

19 
Todas as transações efetuadas por banco são autorizadas 

pelo diretor ou superior? 7 0 0 

20 
Algum funcionário possui autorização para abrir ou 

encerrar uma conta bancária? 0 5 1 

21 
Os extratos bancários são verificados diariamente pelo 

responsável pela conta corrente? 4 1 0 

22 Existem autorizações de pagamento formalizadas? 7 0 0 

23 
Todas as despesas pagas possuem Nota Fiscal ou duplicata 

que a comprovem? 7 0 0 

24 

Os recebimentos de clientes em conta corrente são 

conciliados periodicamente com os controles de contas a 

receber? 4 1 2 

25 
Os saldos de conta corrente são conciliados com o razão 

contábil? 5 0 1 

26 
São efetuadas cópias de cheque quando o pagamento 

acontece por este meio? 4 0 2 

  DEPARTAMENTO DE COMPRAS       

27 
Existe mais do que uma pessoa responsável pelos pedidos 

de compra? 7 0 0 

28 Existe um cadastro atualizado de fornecedores? 6 1 0 

29 São feitas cotações de preços periodicamente? 6 0 1 

30 São feitas cotações de preços a cada nova compra? 7 0 0 

31 
São realizadas pelo menos 03 cotações para cada compra 

efetuada? 7 0 0 

32 
As solicitações de compras são autorizadas pelo diretor ou 

superior? 7 0 0 

33 
As compras solicitadas são conferidas com a real 

necessidade de estoque? 6 1 0 

34 O diretor participa do acompanhamento de pedidos? 7 0 0 

35 

Existe segregação de funções entre os responsáveis pelos 

pedidos e os responsáveis pelo recebimento das 

mercadorias? 7 0 0 

36 
Existe um controle específico para as mercadorias já 

solicitadas, mas que ainda não foram recebidas? 6 1 0 

37 
As mercadorias recebidas são conferidas pelas mesmas 

pessoas que as solicitaram? 6 1 0 

38 
Todas as mercadorias são recebidas mediante apresentação 

de Nota Fiscal? 6 1 0 

39 

As pessoas responsáveis pelo recebimento das mercadorias 

têm alguma participação no setor de compras ou contas a 

pagar? 7 0 0 

40 
Todas as mercadorias recebidas fora da especificação são 

devolvidas? 6 0 1 

  ESTOQUE       

41 
A movimentação das mercadorias em estoque é realizada 

por mais de uma pessoa? 6 1 0 

42 
Existe uma pessoa claramente responsável pelo controle de 

estoques? 5 2 0 

43 O inventário de estoques é conferido periodicamente com 7 0 0 
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a contagem física dos bens? 

44 
O Diretor ou Superior recebe relatórios com saldo de 

estoques, frequentemente? 6 0 1 

  CONTAS A RECEBER       

45 
São elaborados relatórios das movimentações e fluxos de 

recebimentos? 5 1 1 

46 As contas a receber são acompanhadas diariamente? 3 1 2 

47 
O sistema identifica qual funcionário foi responsável pela 

baixa do título? 5 0 1 

48 
A administração é informada sobre prorrogações de prazo 

ou negociações de títulos a receber? 6 0 1 

49 O cadastro de clientes é atualizado constantemente? 5 0 2 

50 
Os créditos considerados incobráveis são informados ao 

proprietário? 5 0 1 

51 

As receitas validadas são acompanhadas por meio de 

relatórios diários e os mesmos são encaminhados a algum 

outro setor? 4 0 2 

52 
São conferidos periodicamente os títulos mantidos em 

bancos ou custodiados a terceiros? 5 0 1 

53 Os títulos são negociados? 4 0 3 

54 Há relatórios mensais de títulos em atraso? 4 0 2 

55 Como se controla a remessa? Há provas de entregas? * 2 1 3 

56 
A cobrança é feita por funcionários que faturam ou que 

recebem? * 1 0 5 

  CONTAS A PAGAR/ ARQUIVAMENTO       

57 
As contas e duplicatas a pagar são de forma a evitar que 

sejam feitos pagamentos não Autorizados? 5 0 1 

58 
A autorização dos pagamentos é concedida por algum 

elemento da diretoria? 6 0 1 

59 
A conferência prévia abrange os cálculos aritméticos da 

exatidão dos títulos? 4 0 2 

60 
É feita rigorosa conferência das duplicatas à vista das 

faturas, notas fiscais e ordens de compras? 6 0 1 

61 
O responsável pela conferência tem contato direto com os 

fornecedores? 5 1 1 

62 Os títulos a pagar estão protegidos ou ao alcance de todos? 4 0 2 

63 Como são arquivados os títulos pagos? * 0 0 4 

64 E feita alguma conciliação? Quem faz? * 0 0 4 

65 Existe a possibilidade de duplo pagamento? * 1 2 3 

66 

No caso de prêmios e seguros, juros em Prestações, há 

controle sobre as parcelas restantes? Que tipo de controle? 

* 3 0 2 

67 Como funciona a rotina de Pagamentos? * 0 0 2 

  RECURSOS HUMANOS       

68 
As alterações de salário são autorizadas pelo diretor ou 

superior? 6 0 1 

69 Os funcionários recebem o salário em dinheiro? 5 2 0 

70 
Os funcionários assinam o recibo de salário assim que o 

recebem? 2 5 0 
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71 Os descontos em folha são devidamente documentados? 7 0 0 

72 
Existe segregação de funções entre o departamento de 

recursos humanos e o departamento financeiro? 6 0 1 

73 
Existe um controle referente ao período aquisitivo de 

férias de cada funcionário? 7 0 0 

  OUTROS 0 0 0 

75 O controle de ponto e hora extra funciona adequadamente? 6 1 0 

76 
Em seu setor há reuniões para avaliação dos resultados 

obtidos? 4 2 1 

77 O controle de ponto e hora extra funciona adequadamente? 5 0 1 
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7. SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO 


