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RESUMO 

 

A Auditoria visa resguardar o patrimônio, contra danos ou riscos provocados por 

erros e irregularidades. Neste cenário, o controle interno contribui buscando prevenir erros e 

irregularidades que possam afetar o resultado financeiro, produzir dados contábeis confiáveis 

e orientar a administração na tomada de decisão. Assim, o presente estudo tem por objetivo 

verificar por meio dos procedimentos de Auditoria Interna os controles utilizados para as 

atividades do departamento de recursos humanos, contas a pagar, contas a receber e 

disponível de uma empresa de porte médio do ramo industrial. Trata-se de um estudo de caso 

realizado em uma empresa familiar do setor alimentício e também do setor de plásticos, 

localizada na cidade de Tapejara-RS, trata-se de pesquisa exploratória, documental e 

descritiva, quanto abordagem do problema trata-se de pesquisa qualitativa. As informações 

obtidas nesta pesquisa serão organizadas e apresentadas, enfatizando a importância da 

aplicação de controles nas atividades relacionadas às contas a receber, contas a pagar, caixa 

e bancos e o setor de recursos humanos. Os resultados da pesquisa revelam que a auditoria 

interna está evoluindo e sendo valorizada dentro das organizações. O enfoque da auditoria 

interna nos riscos e gestão corporativa justifica a sua importância nas organizações. 

 

Palavras-chave: Controle Internos, Auditoria Interna, Financeiro e Recursos Humanos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A atividade de auditoria exerce um papel importante no bom funcionamento do 

mercado por contribuir para maior confiabilidade das informações quanto à sua transparência 

e adequação de forma independente e com base em procedimentos técnicos e profissionais. 

As organizações estão investindo cada vez mais em recursos preventivos, 

principalmente no que diz respeito ao setor financeiro de suas entidades. Embora o avanço 

tecnológico auxilie os gestores, é fundamental verificar se as ferramentas estão sendo 

utilizadas de forma sustentável e confiável. Para isso, a utilização de controles internos na 

empresa é de suma importância para o andamento das movimentações da organização.  

O estudo em questão buscou apresentar embasamento teórico sobre Auditoria e 

Controles Internos aplicados no setor Financeiro e de Recursos Humanos de uma empresa 

industrial familiar porte médio de Tapejara – RS. Os controles internos financeiros, são 

controles de extrema importância, pois o setor financeiro de uma organização pode ser 

chamado de o coração do negócio. Este é o setor que possibilita que a empresa mantenha seu 

patrimônio e salvaguardar seus interesses além de poder proporcionar maior autenticidade 

nas tomadas de decisão.  

A pesquisa apresenta como objetivos geral, verificar por meio dos procedimentos de 

Auditoria Interna os controles utilizados para as atividades do departamento de recursos 

humanos,  contas a pagar, contas a receber e disponível de uma empresa de porte médio do 

ramo industrial, e tem como objetivos específicos  apresentar a teoria contábil no que se 

refere aos controles financeiros, identificar os objetivos e finalidades do controle interno 

adotadas pela organização, avaliar sua eficiência, mensurar os riscos das ferramentas 

utilizadas para o controle interno pela empresa e, também,  caso faça-se necessário sugerir 

novas ferramentas ou aprimorar as ferramentas já existentes. 

Para que este estudo de caso obtenha os resultados desejados, acredita-se que os 

controles internos implantados dentro de um setor financeiro permitem, que objetivos e metas 

estabelecidos possam ser atingidos, de forma a eliminar erros ou fraudes.  
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 

A globalização e as constantes mudanças que vêm ocorrendo no mundo dos negócios 

tem feito com que os empresários busquem alternativas que controlem os resultados de suas 

ações. Dessa forma, os gestores necessitam de auxílio em suas tomadas de decisões por meio 

de informações mais relevantes e confiáveis. Os controles dos diversos setores de uma 

empresa podem identificar as operações e otimizar os controles existentes a fim de contribuir 

com o administrador, evitando assim possíveis fraudes. 

O controle de qualidade dos serviços de auditoria justifica-se na medida em que as 

operações e instrumentos financeiros se tornam mais complexos, os usuários, cada vez mais 

exigentes e a possibilidade de sérios danos sociais. 

O controle interno é o conjunto de procedimentos, normas e objetivos, além de 

processos e rotinas de natureza administrativa ou contábil, estabelecidas pela empresa, 

destinadas a fazer com que os colaboradores respeitem e concordem. Essas normas internas 

instituídas pela organização tem a missão de cumprir a política administrativa da organização 

e, ainda, proporcionar confiança no que diz respeito a eficiência e eficácia dos recursos. 

A partir do exposto surge o seguinte questionamento: Por meio dos procedimentos de 

Auditoria Interna, quais são os controles utilizados para as atividades do departamento de 

recursos humanos, contas a pagar, contas a receber e disponível de uma empresa de porte 

médio do ramo industrial? 

Buscou-se apresentar embasamento teórico sobre Controles Internos aplicados no 

setor Financeiro e de Recursos Humanos de uma empresa industrial familiar porte médio de 

Tapejara/RS, saber quais destes são utilizados em seus processos das áreas de Recursos 

Humanos, Disponibilidades, Contas a Receber e Contas a Pagar, analisar e se for o caso 

propor melhorias. 

1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Verificar por meio dos procedimentos de Auditoria Interna os controles utilizados 

para as atividades do departamento de recursos humanos, contas a pagar, contas a receber e 

disponível de uma empresa de porte médio do ramo industrial. 
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1.2.2 Objetivos específicos 
 

a) Apresentar referencial teórico sobre auditoria, identificando os objetivos e finalidades 

do controle interno na área de Recursos Humanos e Financeiro, contas a pagar, contas a 

receber e disponibilidades.  

b) Avaliar os controles existentes e utilizados pela empresa; 

c)  Mensurar os riscos das ferramentas de controle interno da empresa; 

d)  Sugerir novas ferramentas, ou aprimorar as já existentes, se necessário. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

A auditoria representa um exame analítico e pericial de diversos procedimentos, ou 

seja, sendo empregada praticamente em todas as áreas empresarias, como um mecanismo de 

controle, servindo como ferramenta na gestão dos negócios, visando sempre à prevenção de 

problemas, como também a prevenção imediata dos mesmos. 

Ligado a Auditoria, como camadas de controle, temos o controle interno que é 

fundamental em qualquer organização contemporânea, pois através das ferramentas 

oferecidas por um controle interno bem estruturado pode-se ter informações mais relevantes 

e seguras. Independentemente do tamanho da estrutura da organização, é necessário que os 

gestores estejam sempre cientes de que a ferramenta que está à sua disposição serve para 

auxiliá-los. Toda administração tem na essência de suas atividades o controle de suas rotinas 

e quanto mais apurado ele for, maior a possibilidade de alcançar os objetivos fixados. 

As importantes contribuições que o controle interno financeiro pode disponibilizar 

para a gestão empresarial, é que por seu meio de uso os gestores conseguem alcançar os 

dados verdadeiros e, principalmente, informações contábeis precisas e de total 

confiabilidade, para suas mais importantes tomadas de decisões. 

Este estudo se justifica à medida em que contribui para que a empresa objeto de 

análise, propõe em avaliar o uso correto dos controles internos de sua organização, e se há 

falhas ou imperfeições em seus procedimentos, e quais melhorias podem ser implementadas 

nos processos internos financeiros e de recursos humanos de sua entidade.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 AUDITORIA 
 

A auditoria é o exame das demonstrações financeiras de uma empresa, a auditoria 

consiste em um exame cuidadoso, sistemático e independente, cujo objetivo seja averiguar 

se as atividades desenvolvidas em determinada empresa ou setor estão de acordo com as 

disposições planejadas e ou estabelecidas previamente, se estas foram implementadas com 

eficácia e se estão adequadas (em conformidade) as normas de contabilidade e seus objetivos. 

De acordo com Crepaldi (2011, p.201) a auditoria “surgiu da necessidade de 

confirmação dos registros contábeis, em virtude do aparecimento das grandes empresas e da 

taxação do imposto de renda, baseado nos resultados apurados em balanço”. 

Auditoria é um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar e adequar 

a eficácia dos controles, e também uma revisão das operações das empresas, para verificar 

se ela enquadra as normas pertinentes. 

Conforme Instrução Normativa nº 01/2001 a auditoria contábil abrange o exame dos 

registros e documentos e coletas de informações de acordo com procedimentos, pertinentes 

ao controle do patrimônio de uma entidade, pretendem obter elementos comprobatórios 

suficientes para que possa opinar se os registros contábeis estão de acordo com os princípios 

contábeis e se as demonstrações contábeis refletem a situação da empresa. 

Junto à globalização, vieram as mudanças no mercado interno, as empresas sentindo 

a necessidade de expansão e a busca de novos procedimentos que os auxiliassem na gestão 

de suas organizações, optaram para a captação de recursos de terceiros, com isso a ampliação 

de suas instalações e aprimoramento do controle interno das organizações. 

 

2.1.1 Objetivos da auditoria 
 

 

O objetivo geral de uma auditoria das demonstrações financeiras é fazer com que o 

auditor expresse uma opinião sobre se as demonstrações financeiras estão razoavelmente 

apresentadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos. 

O objetivo da auditoria segundo Attie é: 
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Expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis, e assegurar que elas 

representem em seu conjunto adequadamente a posição patrimonial e financeira, o 

resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e os demais 

demonstrativos correspondentes aos períodos em exame, de acordo com as práticas 

contábeis no Brasil. (ATTIE, 2011, p. 12). 

 

 

Alcançado tal objetivo uma série de vantagens pode ser listada conforme disposto por 

Crepaldi 2011: 

1. Vantagens para administração da empresa: 

a) Fiscaliza a eficiência dos controles internos; 

b) Assegura maior correção dos registros contábeis; 

c) Opina sobre adequação das demonstrações contábeis; 

d) Dificulta desvios de bens patrimoniais e pagamentos indevidos de despesas; 

e) Possibilita apuração de omissões no registro das receitas, na realização oportuna de 

créditos ou na liquidação oportuna de débitos; 

f) Contribui para obtenção de melhores informações sobre a real situação econômica, 

patrimonial e financeira das empresas; 

g) Aponta falhas na organização administrativa da empresa e nos controles internos. 

(CREPALDI, 2011, p.10-11). 

1. Vantagens para os investidores: 

a) Contribui para maior exatidão das demonstrações contábeis; 

b) Possibilita melhores informações sobre a real situação econômica, patrimonial e 

financeira das empresas; 

c) Assegura maior exatidão dos resultados apurados. (CREPALDI, 2011, p.11). 

2. Vantagens para o fisco: 

a) Permite maior exatidão das demonstrações contábeis; 

b) Assegura maior exatidão dos resultados apurados; 

c) Contribui para maior observância das leis fiscais. (CREPALDI, 2011, p.11). 

Sendo assim o seu objetivo é confirmar se os meios que são utilizados nos registros 

de fatos e demonstrações contábeis, para se aperfeiçoar seus fins, para divulgação das 

informações com objetivo de orientar os administradores e investidores para que eles possam 

verificar se estão sendo cumpridas as obrigações fiscais, legais e o controle patrimonial. 
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2.1.2 Tipos de auditoria 
 

Os tipos de auditorias de sistema de gestão são importantes para as empresas, As 

auditorias induzem a melhoria continua dentro de uma organização, pois através das não 

conformidades, observações e oportunidades são aperfeiçoados os processos para a melhoria 

do sistema de gestão. 

Pode-se classificar a auditoria em dois tipos de acordo com Crepaldi: 

a) Auditoria de demonstrações financeiras – é o exame das demonstrações financeiras 

por um profissional independente com a finalidade de emitir parecer técnico sobre sua 

finalidade. Tais demonstrações apresentam a situação e a evolução do patrimônio da empresa 

aos administradores e a terceiros, alheios a ela; 

b) Auditoria operacional ou de gestão – consistem em revisões metódicas de programas, 

organizações, atividades ou segmentos operacionais dos setores público e privado, com a 

finalidade de avaliar e comunicar se os recursos da organização estão sendo usados 

eficientemente e se estão sendo alcançados os objetivos operacionais. São emitidos relatórios 

longos sobre o trabalho executado e sua conclusão. É comumente denominada auditoria 

interna. (CREPALDI, 2011, p.12-14). 

A auditoria pode ser realizada por um terceiro, nesse caso, conhecida também como 

auditoria externa, ou por um funcionário qualificado da própria empresa, nesse caso, 

auditoria interna, cujas características serão abordadas a seguir. 

 

2.2 AUDITORIA INTERNA 
 

2.2.1 A importância da auditoria interna 
 

A auditoria interna tem a finalidade de desenvolver um plano de ação que ajude a 

administração a atingir seus objetivos na empresa, o auditor interno deve avaliar os controles 

contábeis, financeiros e operacional da empresa, avaliar os riscos e atestar se está ocorrendo 

o cumprimento por parte das áreas as normas e políticas de procedimentos interno, 

objetivando atestar a integridade e eficácia dos controles. 

Attie (2006, p.52) explica que: 

 

A importância que a auditoria interna tem em suas atividades de trabalho serve para 

a administração como meio de identificação de que todos os procedimentos 

internos e políticas definidas pela companhia, os sistemas contábeis e de controles 

https://www.consultoriaiso.org/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-auditorias-de-sistemas-de-gestao/
https://www.consultoriaiso.org/15-perguntas-e-respostas-imperdiveis-sobre-nao-conformidades/
https://www.consultoriaiso.org/15-perguntas-e-respostas-imperdiveis-sobre-nao-conformidades/
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internos estão sendo efetivamente seguidos, e todas as transações realizadas estão 

refletidas contabilmente em concordância com os critérios previamente definidos. 

 

 

Dessa forma surgiu a auditoria interna, sendo uma ramificação da auditoria externa. 

O auditor interno é um funcionário da empresa, mas não deve desenvolver atividades que 

possa vir um dia a examinar, para que não interfira em sua independência. Para um bom 

controle interno é recomendado à seguinte estrutura organizacional: 

 

FIGURA 1 - MODELO DE AUDITORIA INTERNA 

 

 

Fonte: Obra Formação de Auditores Internos, Autor Ibraim Lisboa 

 

2.3 AUDITORIA EXTERNA 
 

2.3.1 A importância da auditoria externa 
 

Com a expansão do mercado as entidades necessariamente precisariam buscar 

recursos de terceiros, para respaldo dos terceiros era necessário que as demonstrações 

financeiras fossem analisadas por um profissional que não tivesse vínculo com a entidade. 

Então surge o profissional de auditor. 

Segundo Crepaldi (2000), “a auditoria externa é executada por profissional 

independente, sem ligação com o quadro da empresa. Sua intervenção é ajustada em contrato 

de serviços” (p.49). Para que aconteça uma auditoria sem vínculos e fraudes, o auditor deve 

ser contratado através de uma empresa terceirizada, onde suas funções são determinadas 

através de um contrato pré-estabelecido. Mais especificamente, Crepaldi (2000) define a 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2018/02/figura2.png
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2018/02/figura2.png
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auditoria externa como: Constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo 

a emissão do parecer sobre a adequação com que estes representam a posição patrimonial e 

financeira, o resultado das operações, as mutações do Patrimônio Líquido e as origens e 

aplicações de recursos da entidade auditada consoante as normas brasileiras de contabilidade 

(p. 48). Desta forma, destaca-se a necessidade do auditor externo, ser um profissional sem 

qualquer tipo de vínculo empregatício com a empresa, como já citado anteriormente, uma 

vez que sua função é realizar um trabalho sem qualquer análise pessoal, mas sim 

restritamente profissional da situação atual em que a organização se encontra. 

 

2.4 DIFERENÇA ENTRE AUDITORIA INTERNA E EXTERNA 

 

Entretanto, os trabalhos executados pelos auditores internos e externos têm suas 

diferenças básicas caracterizadas por: 

 

QUADRO 1 – AS DIFERENÇAS ENTRE AUDITORIA INTERNA E AUDITORIA EXTERNA 

AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA 

A auditoria é realizada por um funcionário da 

empresa; 

A auditoria é realizada através de contratação de 

um profissional independente; 

O objetivo principal é atender as necessidades da 

administração; 

O objetivo principal é atender as necessidades de 

terceiros; 

É principalmente realizada a revisão das operações 

e do controle interno para desenvolver 

aperfeiçoamento e para induzir ao cumprimento de 

políticas e normas; 

A revisão das operações e do controle interno é 

principalmente realizada para determinar a extensão 

do exame e a fidedignidade das demonstrações; 

O trabalho é subdividido em relação às áreas 

operacionais e as linhas de responsabilidade 

administrativas; 

O trabalho é subdividido em relação às contas do 

balanço patrimonial e da demonstração do 

resultado; 

O auditor é subordinado as necessidades e desejos 

da alta administração e independente em relação as 

pessoas cujo trabalho ele examina. 

O auditor deve ser independente em relação a 

administração, de fato e de atitude mental. 

Fonte: Ibraim Lisboa (2008) 

 

 Embora operando em diferentes graus de profundidade e extensão, a auditoria interna 

e a auditoria externa têm interesse em comuns, daí a conexão existentes no trabalho de ambas. 
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2.5 CONTROLE INTERNO 

 

Controle interno é toda ferramenta utilizada para controlar as atividades da empresa. 

Segundo Rodil (2000), controles internos são todos os processos e rotinas, de natureza 

administrativa ou contábil, destinados a fazer com que na empresa os colaboradores 

respeitem e sigam às políticas traçadas pela alta administração, para que seus ativos tenham 

sua integridade protegida, e as operações sejam adequadamente registradas, em sua 

totalidade, e nos registros contábeis sendo autênticas retratadas pelas demonstrações 

financeiras. 

Para Almeida (2003, p. 63), “o controle interno representa em uma organização o 

conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, 

produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos 

negócios da empresa”.  

O Controle Interno é o conjunto de procedimentos, normas e objetivos estabelecidos 

pela administração da empresa com o objetivo de cumprir a política administrativa da 

organização e proporcionar confiança no que diz respeito à eficácia e eficiência dos recursos. 

De acordo com Atkinson et al. (2000, p. 581), “controle é o conjunto de métodos e 

ferramentas que os membros da empresa usam para mantê-la na trajetória para alcançar seus 

objetivos (...)”.  

O nível de segurança dos controles internos existentes nas empresas, sugere e 

recomenda a implantação ou melhoramento de mecanismos internos de prevenção. Também, 

funciona assessorando a administração da empresa ao identificar a inexistência, deficiência, 

falha ou não cumprimento do controle interno. Para isso deverá ter conhecimento da 

funcionalidade e aplicação desses mecanismos na empresa. 

O Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados, AICPA, fornece o seguinte conceito:  

 

 

“Controle interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos 

métodos e medidas adotados pela a empresa para proteger seu patrimônio, verificar 

a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência 

operacional encorajar a adesão a políticas traçadas pela administração (ATTIE, 

1998, p. 110)”.  
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Esta ferramenta de controle deve ser uma ação continuada dentro das organizações, 

pois facilitam o repasse de informação e visualização de possíveis desacordos com as 

decisões tomadas pela direção conforme evidencia. 

Franco e Marra (1992, p. 207) entendem por controle interno “todos os instrumentos 

da organização destinados à vigilância administrativa, que permitam prever, observar, dirigir 

ou governar os acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que produzam reflexos 

em seu patrimônio”. 

 

“O principal meio de que dispõe uma administração é a contabilidade. Esta, 

entretanto, registra os fatos após sua ocorrência (controle consequente), enquanto 

outros meios de controle são utilizados para constatar a ocorrência no momento em 

que ela se verifica (controle concomitante), existindo ainda aqueles que preveem o 

fato por antecipação (controle antecedente) (FRANCO; MARRA, 1992, p. 207).” 

 

 

Quanto maior o controle que a empresa possuir sobre suas atividades, melhores serão 

os resultados obtidos. O controle interno desencadeia uma série de procedimentos e métodos, 

que bem definidos, e coordenados de uma forma adequada, asseguram uma correta 

organização que é indispensável para alcançar os objetivos traçados pela administração, 

garantindo a continuidade do fluxo das operações. Dessa forma as informações geradas pela 

empresa poderão ser adequadamente registradas na contabilidade, com a fidedignidade e 

tempestividade esperada.   

Essas definições se relacionam diretamente com a organização das empresas, a visão 

do que deva ser o controle interno numa organização. Ele deve estar presente no 

planejamento de todos os processos administrativos e contábeis, tendo por finalidade avaliar 

tais operações, a fim de que possam seus administradores certificar-se de que o objetivo final 

dos trabalhos executados está sendo cumprido, contribuindo assim para a continuidade das 

operações.  

Para Attie (1998, p. 114), “o controle interno inclui controles que podem ser 

peculiares tanto à contabilidade quanto à administração” como segue:  

a) Controles contábeis;  

b) Controles administrativos. 

O controle interno representa os planos da organização, métodos e procedimentos 

utilizados para atender suas metas e objetivos a fim de proteger seus ativos e pode ser 

conceituado como administrativo e contábil. 
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2.5.1 Controles contábeis 
 

 Compreende o plano de organização de todos os métodos e procedimentos 

diretamente relacionados, principalmente do patrimônio e a fidedignidade dos registros 

contábeis.  

 Conforme Almeida (2003, p. 63) são exemplos de controles contábeis: 

a) Sistemas de conferência, aprovação e autorização;  

b) Segregação de função (pessoas que têm acesso aos registros contábeis não podem 

custodiar ativas da empresa); 

c) Controles físicos sobre ativos;  

d) Auditoria interna. 

 

2.5.2 Controles administrativos 
 

Estão relacionados com o plano de organização todos os métodos e procedimentos 

que dizem respeito à eficiência operacional e à decisão política traçada pela administração. 

Normalmente, se relacionam de forma indireta aos registros financeiros. Com frequências 

abrangem análises estatísticas, estudos de tempo e movimentos, relatórios de desempenho, 

programas de treinamento e controle de qualidade.  

Conforme Almeida (2003, p. 63) são exemplos de controles administrativos: 

a)  Análises estatísticas de lucratividade por linha de produtos;  

b)  Controle de qualidade;  

c)  Treinamento de pessoal;  

d)  Estudos de tempos e movimentos;  

e)  Análise das variações entre valores orçados e os incorridos;  

f) Controle dos compromissos assumidos, mas ainda não realizados economicamente. 

 

2.6 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA CONTROLE INTERNO 
 

Um sistema de controle interno pode ser considerado um sistema aberto, pois há 

constante modificação, entrada e saída de informações e dados. 

 Conforme Galloro e Galloro (2000, p. 63), “Os sistemas de controle devem variar 

de acordo com a natureza do negócio, estrutura e tamanho da empresa, diversidade e 

complexidade das operações, métodos utilizados para processamento de dados e requisitos 

legais e regulamentares aplicáveis”. 
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 Desta forma, devem ser conceituados de maneira que: 

a) Se mostrem eficazes para atender os objetivos da direção; 

b) Não geram ineficiências ou burocracias, adaptando os recursos da estrutura ao 

sistema e não o contrário;  

c) Tenha um saldo positivo na relação custo/benefício.  

 

2.6.1 Classificação e tipos de controle internos 
 

O sistema de controles internos é um dos importantes elementos para a gestão 

financeira e um instrumento imprescindível para a gestão empresarial como um todo. 

A classificação feita por Oliveira (2001) divide os controles internos em três, 

conforme demonstra o Quadro 02:  

QUADRO 2-  CLASSIFICAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS 

CONTROLES INTERNOS COMPONENTES 

Procedimentos administrativos  *Manual de normas e procedimentos;  

* Segregação de funções;  

* Atribuição de responsabilidades;  

* Adequada delegação de funções;  

* Organograma bem definido e transparente.  

Sistema de informações   * Captação de dados corretos e confiáveis;  

* Adequadas análises e registros em tempo adequado;  

* Adequada análise de custo/benefício.   

Sistema contábil  * Correta situação financeira patrimonial;  

* Informações gerenciais conforme as necessidades dos usuários 

* Sistemas de avaliação de desempenho. 

Fonte: Oliveira (2001). 

 

Os procedimentos administrativos referem-se à organização política e administrativa 

da empresa; o sistema de informações é relativo à forma com que a administração obtém e 

produz informações e; o sistema contábil, cujo objeto é o patrimônio da entidade, produz 

informações gerenciais e de desempenho.  
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2.6.2 Finalidades dos controles internos 
 

A missão do controle interno é a de fornecer aos gestores, de todos os níveis, 

informações para a tomada de decisão, relatos que venham auxiliar o controle dos processos, 

com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas e resguardar os interesses da organização, 

colaborando na definição de suas responsabilidades. 

 Silva Júnior (2001) afirma serem três os objetivos básicos que devem ser atingidos 

com o sistema de controle interno, para que se possa considerá-lo eficiente:  

a) integridade, que confere a segurança de que todas as operações sejam captadas pelo 

sistema contábil; 

b) existência, referente a um controle dentro do sistema que assegure que a informação 

captada de fato existe e foi devidamente aprovada;   

c) precisão, que se relaciona com a adequada captação, pelo sistema, dos valores e 

quantidades das operações.  

Pode-se resumir os principais objetivos dos sistemas de controle interno, listados por 

Oliveira (2001), nos seguintes:  

 

“• assegurar o cumprimento das políticas e normas da companhia e da legislação;  

• obter informações adequadas, confiáveis, de qualidade e em tempo hábil, úteis 

para as tomadas de decisões;  

• comprovar a veracidade dos relatórios contábeis, financeiros e operacionais; 

• proteger os ativos e assegurar a legitimidade dos passivos da entidade;  

• estimular a eficiência pessoal;  

• prevenir erros e fraudes e, em caso de ocorrência, possibilitar sua descoberta e 

determinar sua extensão, responsabilidade e correção”. 

 

 

Dos objetivos expostos, destacam-se os de proteger o patrimônio, garantir a 

veracidade dos dados e registros, promover a eficiência operacional, evitar desvios dos 

objetivos e estimular a adesão às políticas administrativas e às leis. 

2.7 OBJETIVO DO CONTROLE INTERNO 
 

Os controles internos têm como objetivos proteger os ativos, produzir os dados 

contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da 

empresa. Além de ter como objetivo geral assegurar que não ocorram erros potenciais, ou 

seja, a não ocorrência de erros graves que prejudiquem a empresa. 
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Para Fayol (1981, p.139), o controle tem por objetivo “assinalar as faltas e os erros a 

fim de que se possa repará-los e evitar sua repetição”. O mesmo autor afirma que o controle 

é aplicável a tudo às coisas, às pessoas, aos atos, ou seja:  

a) Do ponto de vista administrativo: é necessário assegurar-se de que o programa existe, 

é aplicado e está em dia, e de que o organismo social está completo, o comando exercido 

segundo os princípios adotados, as conferências de coordenação se realiza;  

b) Do ponto de vista comercial: é preciso assegurar-se de que os materiais que entraram 

e saíram são exatamente considerados no que toca à quantidade, à qualidade e ao preço, se 

os inventários estão corretos, os contratos são perfeitamente cumpridos;  

c) Do ponto de vista técnico: é preciso observar a marcha das operações, seus resultados, 

suas desigualdades, o funcionamento do pessoal;  

d) Do ponto de vista financeiro: o controle se estende aos livros, ao caixa, aos recursos 

e às necessidades, ao emprego de fundos;  

e) Do ponto de vista de segurança: é necessário assegurar-se de que os meios adotados 

para proteger os bens e as pessoas estão em bom estado de funcionamento;  

f) Do ponto de vista contábil: é preciso verificar se os documentos necessários cheguem 

rapidamente, se eles proporcionam visão clara da situação da empresa, se o controle encontra 

nos livros, nas estatísticas e nos diagramas bons elementos de verificação e se não existe 

nenhum documento ou estatística inútil. 

Alguns autores definem que o controle interno tem quatro objetivos, já outros 

apresentam mais de quatro. Em regra geral, de acordo com Attie (2010, p.155), o controle 

interno tem quatro objetivos básicos: 

a)  Salvaguardar os interesses da empresa;  

b)  A precisão e confiabilidade de informes e relatórios contábeis, financeiros e 

operacionais;  

c)  Estímulo à eficiência operacional;  

d)   A aderência às políticas existentes. 

Para Peter e Machado (2003) destacam sete objetivos específicos a serem atingidos pelo 

controle interno: 

a) Observar as normas legais, instruções normativas, estatutos e regimentos; 

b) Assegurar, que nas informações contábeis, financeiras, administrativas e 

operacionais, sua exatidão, confiabilidade, integridade e oportunidade. 

c) Prevenir antecipadamente o acontecimento de erros, desperdícios, abusos, práticas 

antieconômicas e fraudes; 
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d) Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive de caráter administrativo e 

operacional, sobre os resultados e efeitos atingidos; 

e) Salvaguardar os ativos financeiros e físicos quanto a sua boa e regular utilização 

assegurando a legitimidade do passivo; 

f) Permitir a implementação de programas, projetos, atividades, sistemas e operações, 

visando à eficiência, eficácia e economia de recursos;  

g) Assegurar aderência às diretrizes, planos, normas e procedimentos da empresa. 

 

2.7.1. Salvaguardar os interesses da empresa 
 

Salvaguarda dos interesses da empresa refere-se à proteção do patrimônio contra 

quaisquer perdas e riscos devidos a erros ou irregularidades possíveis. Os principais meios 

para se salvaguardar os interesses das empresas são os seguintes: 

a)  Segregação de funções;  

b)  Sistema de autorização e aprovação; 

c)  Determinação de funções e responsabilidades;  

d)  Rotação de funcionários; 

e)  Carta fiança;  

f)  Manutenção de contas de controle;  

g)  Seguros;  

h)  Legislação;  

i) Diminuição de erros e desperdícios; 

j)  Contagens físicas independentes;  

k)  Alçadas progressivas.  

Fica visível todo o cuidado e proteção que o controle interno tem com relação ao 

patrimônio das empresas. Juntos, todos esses fatores resultam em um sistema de controle 

interno eficiente, que alcance os objetivos propostos pela sua implantação, ou seja, maior 

organização e conhecimento sobre como está o funcionamento da organização, podendo ter 

mais segurança quanto aos resultados que se espera obter.  

 

2.7.2 A precisão e confiabilidade de informes e relatórios contábeis, financeiros e 

operacionais 
 

Com relação a este objetivo, tem-se que está precisão e confiabilidade dos informes 

e relatórios contábeis, financeiros e operacionais compreendem a geração de informações 
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adequadas e oportunas, fundamentais no campo gerencial e administrativo, para 

compreensão dos fatos e eventos realizados na organização.  

Attie (2000, p.119) enfatiza muito bem esta confiabilidade e precisão quando explica 

que:  

 

Uma empresa necessita constituir, para si, sistemas que lhe garantam conhecer os 

atos e eventos ocorridos em cada um dos seus segmentos. Os efeitos ocorridos 

através da realização de cada ato devem ser escriturados e levados, em tempo hábil, 

ao conhecimento dos administradores.  

 

 

Os meios mais utilizados no suporte à precisão e confiabilidade dos informes e 

relatórios contábeis, financeiros e operacionais segundo o mesmo autor são os apresentados 

no Quadro 3: 

 

QUADRO 3 - A PRECISÃO E CONFIABILIDADE DE INFORMES E RELATÓRIOS 

CONTÁBEIS, FINANCEIROS E OPERACIONAIS 

MEIO APLICAÇÃO 

 Documentação 

confiável 

corresponde à utilização de documentação hábil para o registro das transações;  

Conciliação indica a precisão ou diferenças existentes entre diversas fontes de informação, 

visando à manutenção equilibrada entre estas e à eliminação tempestiva de 

possíveis pendências;  

Análise compreende a identificação da composição analítica dos itens em exame;  

Plano de Contas estabelece a classificação da empresa perante uma estrutura formal de contas. 

A existência de um manual de contabilidade que proceda o uso destas contas, 

fomenta a classificação e a utilização adequada de cada conta;  

Tempo hábil determina o registro das transações dentro do período da competência e no 

menor espaço de tempo possível;  

Equipamento mecânico a utilização de equipamento mecânico visa facilitar e agilizar o registro das 

transações, fomentando a divisão de trabalho. 

 Fonte: Attie (2000). 

 

A organização precisa munir-se de relatório e informações confiáveis e eficientes, 

garantindo-lhe um espelho sobre a situação atual econômica financeira da empresa. 
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2.7.3 Estímulo à eficiência operacional 
 

O objetivo relativo ao estímulo de eficiência operacional determina prover os meios 

necessários a condução de tarefas, de forma a obter entendimento, aplicação e ação 

tempestiva e uniforme. 

 Attie (2000, p.120) reforça que os principais meios que promovem a obtenção de 

pessoal qualificado são: 

 

QUADRO 4-  ESTÍMULO À EFICIÊNCIA OPERACIONAL 

MEIO APLICAÇÃO 

Seleção possibilita a obtenção de pessoal qualificado para exercer com 

eficiência as funções específicas; 

Treinamento possibilita a capacitação do pessoal para a atividade proposta; 

Plano de Carreira estabelece a política da empresa ao pessoal quanto às possibilidades de 

remuneração e promoção, incentivando o entusiasmo e a satisfação do 

pessoal; 

Relatórios de Desempenho compreendem a identificação individual de cada funcionário. Apontam 

suas virtudes e deficiências, sugerindo alternativas necessárias ao 

aperfeiçoamento pessoal e profissional;  

Relatório de horas trabalhadas possibilita a administração mais eficiente do tempo despendido pelo 

pessoal e indica mudanças necessárias ou correção das metas de 

trabalho; 

Tempos e métodos possibilitam o acompanhamento mais eficiente de execução das 

atividades e regulam possíveis ineficiências do pessoal. 

Custo-padrão permite acompanhar permanentemente o custo de produção dos bens e 

serviços produzidos, identificando benefícios e ineficiências do 

processo de produção;  

Manuais Internos sugerem clara exposição dos procedimentos internos, possibilitando 

práticas uniformes, normatização e eficiência dos atos que previnem a 

ocorrência de erros e desperdícios. 

Instruções Formais apontam formalmente as instruções a serem seguidas pelo pessoal, 

evitando interpretações dúbias, mal entendidos e a possibilidade de 

cobranças.  

Fonte: Adaptado pela autora de Attie (2000, p. 120). 

 

De nada adianta a administração munir-se de sistemas e relatórios sofisticados, se o 

seu material humano não estiver corretamente treinado e capacitado para trabalhar de acordo 

com as políticas determinadas pelas empresas. 
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2.7.4 Aderência às políticas existentes 
 

Tem como objetivo assegurar que as diretrizes e normas estabelecidas pela 

administração sejam seguidas pelos funcionários, para uma melhor eficiência na empresa. 

Embasado nestas políticas, Attie (2000, p. 121) define alguns meios: 

 

“-Supervisão: a supervisão permanente possibilita melhor rendimento pessoal, 

recuperando rapidamente possíveis desvios e dúvidas decorrentes da execução das 

atividades; 

-Sistema de revisão e aprovação: aponta se as políticas e procedimentos estão sendo 

seguidas, através de método de revisão e aprovação; 

-Auditoria interna: permite a identificação de transações realizadas pela empresa 

que estejam em consonância com as políticas determinadas pela administração”. 

 

 

A alta administração deve trabalhar continuamente para que as políticas e 

procedimentos definidos sejam verdadeiramente seguidos e respeitados por todo o conjunto 

da administração. 

 

2.8 PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DO CONTROLE INTERNO 
 

São os princípios utilizados para estabelecer formas de proteger os ativos da 

organização. 

De acordo com Almeida (2003, p. 64), “a administração da empresa é responsável 

pelo estabelecimento do sistema de controle interno, pela verificação de se está sendo seguido 

pelos funcionários, e por sua modificação, no sentido de adaptá-lo às novas circunstâncias”.  

 Os princípios fundamentais do controle interno correspondem às medidas que devem 

ser adotadas pela empresa e usualmente são os seguintes:  

a) Responsabilidade: a responsabilidade na elaboração de um sistema de controle 

interno é da administração da empresa. Esta, além de elaborar o controle interno, deve delegar 

a cada funcionário, sua respectiva atribuição. Tal fato é importante para assegurar que, todos 

os procedimentos da empresa estão sendo realizados, evitar e detectar possíveis erros, e 

também identificar as responsabilidades “por eventuais omissões na realização das 

transações da empresa” (ALMEIDA, 2010, p. 43);  

b) Rotinas Internas: a administração deve definir todas as rotinas de controles internos. 

Isso deve ser feito, no manual de organização da empresa e de acordo com Almeida (2010), 

tais rotinas compreendem: formulários internos e externos, evidências das execuções dos 

procedimentos de controle, os procedimentos internos dos diversos setores da empresa; 
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c) Acesso aos Ativos: a empresa deve limitar o acesso dos funcionários aos ativos da 

empresa. A limitação é feita para evitar possíveis desvios, seja de bens físicos ou desvios de 

dinheiro através de cheques, operações bancárias entre outros.  

d) Segregação de Funções: a segregação de funções consiste em estabelecer que uma 

mesma pessoa não possa ter acesso aos ativos e aos registros contábeis, devido ao fato de 

essas funções serem incompatíveis dentro do sistema de controle interno. (ALMEIDA, 2010, 

p. 46). O ideal seria que dois ou mais funcionários estejam responsáveis por uma determinada 

função, como por exemplo, lançamentos de movimentação bancária, saques e conciliação 

bancária, se essas funções forem segregadas entre os funcionários, o risco de desvio de 

dinheiro e lançamentos incorretos seria reduzido.  

e) Confronto dos ativos com os registros: é importante que a empresa estabeleça 

procedimentos de forma que seus ativos sobre a responsabilidade de um funcionário sejam 

sempre confrontados com os registros da contabilidade. 

f) Amarrações do sistema: de acordo com Crepaldi (2011), o sistema de controle interno 

deve ser conhecido, de maneira que sejam registradas apenas as transações autorizadas, por 

seus valores corretos e dentro do período de competência. Assim, o sistema não permite que 

haja divergência entre os valores.  

g) Auditoria Interna: consiste na verificação dos controles internos, ou seja, não adianta 

um ótimo controle interno se não existir alguém para verificar se os sistemas e normas 

implantadas pela empresa estão sendo seguidas.  

h) Custos x benefícios: o custo do controle interno não pode ser superior aos benefícios 

que este pode trazer para a empresa. Ou seja, “os controles mais sofisticados (normalmente 

mais onerosos) devem ser estabelecidos para transações de valores relevantes, enquanto os 

controles menos rígidos devem ser implantados para as transações menos importantes”. 

(ALMEIDA, 2010, p. 49). 
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FIGURA 2 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTROLE INTERNO 

 

 
Fonte: MELLO (2011, P. 63) 

 

A figura acima nos mostra de forma mais clara os principais fundamentos do controle 

interno, como o objetivo responsabilidade, confronto dos ativos com os registros custo 

benefício, segregação de função, rotinas internas entre outros princípios. 

 

2.9 AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 
 

Todas as empresas possuem controles internos. A diferença básica é que eles podem 

ser adequados ou não a necessidade da empresa. 

Segundo Almeida (1996, p. 60), a avaliação do sistema de controle interno 

compreende:  

 

“ -Determinar os erros ou irregularidades que poderiam acontecer;  

   -Verificar se o sistema atual de controles detectaria de imediato esses erros ou 

irregularidades;  

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

ou irregularidades, a fim de determinar natureza, data e extensão dos 

procedimentos de auditoria;  

   -Emitir relatório-comentário dando sugestões para o aprimoramento do sistema 

de controle interno da empresa”. 
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Nota-se que muitas vezes o sistema de controle interno adotado não cumpre sua 

finalidade devido à intenção de economia de recursos ou a uma implantação incompleta e 

sem acompanhamento, vindo com isso a se tornar ineficaz.  

 

2.10 FASES DO CONTROLE INTERNO 
 

Existem divergências quanto ao número de fases que constituem o controle. Para 

Koontz & O’Donnel (1978, p. 226) as fases do controle são três:  

 

Estabelecimentos de padrões: os padrões representam critérios estabelecidos no 

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

deverá assegurar ou manter. Os padrões podem ser expressos em tempo, dinheiro, 

qualidade, unidades físicas, custos ou por meio de índices;  

Avaliação de desempenho: para se controlar um desempenho, deve-se pelo menos 

conhecer algo a respeito dele. Neste caso, o processo de controle atua no sentido 

de ajustar as operações a determinados padrões previamente estabelecidos e 

funciona de acordo com a informação que recebe. A avaliação do desempenho tem 

o intuito de obter informação precisa a respeito daquilo que está sendo controlado; 

Correção dos desvios: é o ponto em que as variações, erros ou desvios devem ser 

corrigidos para que as operações sejam normalizadas.  

 

 

Já para Chiavenato (1994, p.438-441) são fases do controle:  

 

a) Estabelecimento de padrões de desempenho: representam o desempenho 

desejado. Podem ser tangíveis ou intangíveis, vagos ou específicos, mas sempre 

relacionados com o resultado que se deseja alcançar;  

b) Avaliação do desempenho: para controlar o desempenho deve-se conhecer algo 

a respeito dele e do seu passado. Se a base da medição ou mensuração não for bem 

definida, o processo cairá em erros e confusões;  

c) Comparação do desempenho com o padrão: toda atividade ocasiona algum tipo 

de variação. É importante determinar os limites dentro dos quais essa avaliação 

possa ser aceita como normal. O controle separa o que é normal e o que é 

excepcional, para que a correção se concentre nas exceções;  

d) Ação corretiva: o controle deve indicar quando o desempenho não está de acordo 

com o padrão estabelecido e qual a medida corretiva adotar. O objetivo do controle 

é exatamente indicar quando, quanto, onde e como se deve executar a correção. 

 

 

Ambos os autores definem as fases dos controles internos, cada um com seu conceito, 

e seus objetivos referente às fases do controle internos. 

 

2.11  ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO 

 

 Quanto à abrangência do controle interno pode - se dizer que ocorre em três níveis, 

de acordo com Chiavenato (1994, p. 435,495) podemos identificá-los da seguinte forma: 
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a)  ao nível institucional temos o controle estratégico;  

b)  ao nível intermediário temos o controle tático;  

c)  ao nível operacional temos o controle operacional.  

O controle estratégico se refere geralmente aos aspectos globais que envolvem a empresa 

como uma totalidade e sua dimensão de tempo é o longo prazo. É geralmente genérico e 

sintético.  

O controle tático se refere aos aspectos menos globais da empresa e sua dimensão de 

tempo é o médio prazo. Não é tão abrangente e genérico como o controle estratégico; aborda 

geralmente cada unidade da empresa.  

O controle operacional: é o subsistema de controle realizado ao nível da execução das 

operações. Refere-se aos aspectos mais específicos, como as tarefas e operações. Sua 

dimensão de tempo é o curto prazo e é direcionado para a ação corretiva imediata.  

O nível de abrangência refere-se à aos aspectos, cada um em sua dimensão, e em seu 

prazo médio conforme especificado. 

 

2.12 LIMITAÇÕES DO CONTROLE INTERNO FINANCEIRO 
 

O sistema de controle interno pode ser passível de falhas e erros assim provocados 

pelo não conhecimento dos procedimentos ou por fraudes com intuito de causar prejuízos à 

entidade. Segundo Boynton, Jonhson e Kell (2002), as limitações inerentes aos controles 

internos são: erros de julgamento por informações inadequadas, falhas devido à falta de 

entendimento, conluio de indivíduos com intuito de alguma vantagem e atos praticados pela 

administração com objetivos ilegítimos.  

Crepaldi (2000, p. 213) registra que as principais limitações do controle interno são 

quanto “a conluio de funcionários na apropriação de bens da empresa, instrução inadequada 

dos funcionários com relação às normas internas e negligência dos funcionários na execução 

de suas tarefas diárias”. 

 As limitações inerentes dos controles internos incluem:  

 

- A existência normal da administração de que o custo de um controle interno não 

exceda os benefícios a serem obtidos;  

- A maioria dos controles internos tende a ser direcionada para transações rotineiras 

em vez de para transações não rotineiras;  

- O potencial de erro humano devido a descuido, distração, erros de julgamento e 

instruções mal-entendidas;  
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- A possibilidade de contornar os controles internos por meio de conluio de um 

membro da administração ou empregado com partes de fora (terceiros) ou de dentro 

da entidade;  

- A possibilidade de que uma pessoa responsável por exercer um controle interno 

possa abusar dessa responsabilidade. Por exemplo, um membro da administração 

que passe por cima de um controle interno;  

- A possibilidade de que procedimentos se tornem inadequados devido a mudanças 

nas condições e de que o cumprimento desses procedimentos se deteriora 

(FRANCO; MARRA, 2001, p. 284).  

 

 

Assim deve-se ter atenção redobrada aos processos internos, levando em 

consideração tudo o que o autor conceitua, muitas vezes as pessoas podem ser levadas ao 

erro propositalmente e muitas vezes, não intencionalmente, por isso o motivo de ter um 

controle interno com todo o seu funcionamento em perfeitas condições. 

2.13 SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES 
 

 Uma das dimensões do controle interno é separar os deveres dos funcionários, de 

modo que a pessoa que mantenha controle sobre um determinado ativo não seja a mesma 

responsável pelo registro de transações.  

Attie (2010, p.155) diz que:  

 

Segregação de funções estabelece a independência para as funções de execução 

operacional, custódia física e contabilização. Ninguém deve ter sob sua inteira 

responsabilidade todas as fases inerentes a uma operação. Cada uma dessas fases 

deve, preferencialmente, ser executada por pessoas e setores independentes entre 

si. 

 

 

  Para Almeida (2007, p. 67) “a segregação de funções consiste em estabelecer que 

uma mesma pessoa não possa ter acesso aos ativos e aos registros contábeis, devido ao fato 

de essas funções serem incompatíveis dentro do sistema de controle interno”. 

 De acordo com Silva (2005, p. 21) “os auditores orientam para que haja uma separação de 

funções entre as pessoas que executam e as que controlam, mesmo que exista um ambiente 

totalmente informatizado”. Devem-se evitar responsabilidades conflitantes e em duplicidade, 

mas, onde o trabalho de duas ou mais divisões é complementar a responsabilidade pode ser 

dividida por fases. Para reduzir as possibilidades de fraudes e de erros, os procedimentos 

devem ser distribuídos de maneira que o trabalho de uma pessoa é automaticamente criado 

por outra inteiramente independente da primeira. Deste modo, as responsabilidades e funções 

devem ser segregadas (separadas e definidas) a fim de que nenhuma pessoa possa controlar 

todas as fases de uma mesma transação ou processo crítico.  
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2.14 CONTROLE INTERNO X FRAUDE 

 

 A eficiência do sistema de controle interno como um todo deve permitir detectar não 

somente irregularidades de atos intencionais, como também erros de atos não intencionais.  

De acordo com Attie (2010, p. 164,165) esses erros podem ser:  

 

a) De interpretação como, por exemplo, a aplicação errônea dos princípios 

contábeis geralmente aceitos na contabilização de transações; 

b) De omissão por não aplicar um procedimento prescrito nas normas em vigor;  

c) Decorrentes da má aplicação de uma norma ou procedimento. Bons controles 

internos previnem contra a fraude e minimizam os riscos de erros e irregularidades.  

 

 

Em geral, o sistema de controle interno deve permitir detectar todas as 

irregularidades, um bom sistema de controle interno oferece maiores possibilidades de pronta 

identificação de fraude em qualquer que seja sua modalidade à identificação. O mesmo autor 

ainda define que a fraude assume múltiplas modalidades tentadas até hoje e classifica-as em: 

a) Não encobertas: são aquelas em que o autor não considera necessário esconder, 

porque o controle interno é muito fraco, um exemplo seria a retirada de dinheiro do caixa, 

sem efetuar nenhuma contabilização; 

a) Encobertas temporariamente: são feitas sem afetar os registros contábeis, exemplo, 

retirar dinheiro proveniente das cobranças, omitindo o registro delas de modo que seu 

montante possa ser coberto com o registro de cobranças posteriores, e assim sucessivamente; 

b) Encobertas permanentemente: nesses casos os autores da irregularidade preocupam-

se em alterar a informação contida nos registros e outros arquivos, para ocultar a 

irregularidade, exemplo, a retirada indevida de dinheiro recebido de clientes poderia ser 

encoberta, falsificando-se as somas dos registros de cobranças, e etc. 

Entretanto, a fraude reveste-se de diversas modalidades e classificações: não 

encobertas temporariamente e encobertas permanentemente. A primeira se refere a um ato 

fraudulento que não necessita esconder pelo fato do sistema de controle interno adotado no 

ambiente ser considerado muito fraco. A segunda classificação está relacionada a fraude que 

não afeta os registros contábeis diferentemente da terceira classificação que se refere a 

preocupação dos autores do ato, em alterar as informações registradas para encobrir a 

irregularidade.   

A instituição deve determinar estratégias de verificação para que seus ativos sejam 

confrontados aos registros contábeis com frequência. Desta maneira, caso venha a ser 
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identificado algum erro, existe a possibilidade de reparação. Almeida (2003, p. 67) cita como 

exemplos desse confronto:  

 

a) contagem de caixa e comparação com o saldo do razão geral; 

b) contagem física de títulos e comparação com o saldo da conta de investimentos 

do razão geral; 

c) conciliações bancárias (reconciliação, em determinada data-base, do saldo da 

conta corrente bancária segundo o razão da contabilidade, com o saldo pelo extrato 

enviado pelo banco);  

d) inventários físicos dos bens do estoque e do ativo imobilizado confrontam com 

os registros individuais e comparação do somatório dos saldos desses registros com 

o saldo da respectiva conta do razão geral. 

 

 

Os procedimentos seguidos pela empresa precisam manter os requisitos necessários 

para proporcionar integridade as autorizações. 

 

2.15 ESTRUTURA DO SETOR FINANCEIRO 

 

A estrutura do departamento financeiro de uma empresa depende muito de seu 

contexto, tamanho da empresa, quantidade da demanda e até mesmo seu modelo de negócio, 

não existe certo ou errado, mas sim uma melhor adequação conforme a realidade de seu seu 

ramo de atuação. 

Por mais diversas que possam ser as estruturas organizacionais do setor financeiro, 

tendem a seguir ao menos um padrão de qualidade e eficácia. Assim, o setor não compromete 

o funcionamento da empresa como um todo. Dessa forma, mesmo que haja apenas um 

funcionário dedicado ao financeiro, processos, rotinas e responsabilidade são indispensáveis. 

O controle das atividades financeiras de acordo com Pottmeier “possibilita observar 

antecipadamente as necessidades de caixa da empresa auxiliando na tomada de decisões, para 

que possíveis eventos de insolvência, como falta de capital de giro e até mesmo a falência, 

possam ser corrigidos ou evitados” (POTTMEIER, 2010, p. 21). 

 

2.15.1. Como funciona o setor financeiro de uma empresa 
 

O setor financeiro é responsável pelo desempenho e gestão das finanças de uma 

empresa, independentemente se ela seja de pequeno médio ou grande porte. Então é seu dever 

garantir recursos e uma boa gestão do patrimônio do negócio. Para isso, exerce funções 

como: contabilidade, tesouraria, gestão das finanças, controle de tributos e gestão de custos. 
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O departamento financeiro funciona como um elo dentro de uma empresa, nem todos 

os setores se relacionam de forma direta dentro da empresa, já o setor financeiro, ao contrário, 

mantém ligação direta com todos os demais setores, seja em relação a pagamentos ou controle 

de investimentos de cada área. 

Para um melhor desempenho da empresa em relação ao seu financeiro, o setor acaba 

respondendo diretamente para a direção da empresa, sem intermediários. Assim com uma 

relação mais próxima e direta, corre menos risco de desencontro de informações e até mesmo 

fraudes internas, e garante uma relação estratégica entre os dois lados. 

 

2.15.2. Principais funções do departamento financeiro 
 

 O departamento financeiro tem a responsabilidade de gerir todas os assuntos 

relacionados com as finanças da empresa. Desse modo, a função desse setor é ter uma visão 

ampla sobre as metas da organização. Isso irá fazer com que os responsáveis pela companhia 

saibam tomar decisões certeiras usando sobre custos e/ou investimentos. 

Assim sendo, as tarefas inerentes ao departamento financeiro são a tesouraria, o 

controle das contas, a contabilidade, o planejamento, a gestão dos impostos, o controle de 

riscos e também divulgar informações para os investidores. 

a) Tesouraria: Esse setor do departamento financeiro é o grande responsável pelo fluxo 

de caixas que a empresa tem, é uma atribuição fundamental já que obtém o controle diário 

das entradas e saídas do dinheiro, além do plano de contas que tem por objetivo manter as 

contas organizadas (entradas e saídas) garantindo funcionamento constante do negócio e 

evitando prejuízos a curto e longo prazo. 

 

Pode ser criado um fluxo de caixa somente para o setor de compras, que pode ser 

chamado de fluxo de caixa por atividade. Já o fluxo de caixa global, ou seja, aquele 

que abrange todas as transações da empresa exige disciplina e metodologia 

(MORAES; OLIVEIRA, 2011). 

 

 

b) Gestão de Contas: A função principal da gestão de contas é controlar as contas que 

devem ser pagas, para que assim atrasos e multas sejam evitados, a gestão é responsável 

também por ter um controle dos recebimentos, assim sendo, ela precisa averiguar se os 

clientes estão com as obrigações em dia e se os boletos emitidos pela empresa foram pagos 

no dia certo. Segundo Sanvicente (1986) as contas a pagar são obrigações assumidas pela 

empresa, que devem ser saldadas dentro do vencimento. É comum nas empresas, que a 
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mercadoria necessária para as operações serem adquiridas a prazo, sendo indispensável à 

devida quitação dos compromissos assumidos dentro dos prazos estabelecidos para evitar 

transtornos nas próximas compras. 

c) Contabilidade: A contabilidade é responsável por fazer o controle do patrimônio da 

organização e apontar as suas variações. O patrimônio de uma empresa constitui-se pelos 

bens e direitos que possui (ativo) e suas obrigações (passivos). O ativo agrupa imóveis, 

mercadorias, equipamentos e também o dinheiro em caixa. Além disso, faz parte desse item, 

os valores que serão recebidos. Já as contas e as dívidas que estão perto do prazo de 

vencimento fazem parte do passivo, o cálculo de lucro ou prejuízo de uma empresa é feito a 

partir da relação entre ativo e passivo. Portanto, esses registros fornecem dados para que as 

decisões possam ser tomadas pelos gestores financeiros. 

d) Planejamento Orçamentário ou Financeiro: O planejamento financeiro da empresa é 

feito a partir dos dados organizados pela contabilidade. Desta forma, é possível saber qual é 

o momento apropriado para o órgão investir ou reduzir gastos. A sua principal função é 

estipular metas para a empresa. Portanto, o planejamento financeiro avalia qual será o 

investimento para atingir os objetivos e buscar onde os recursos para essa finalidade podem 

ser adquiridos. 

e) Gestão de Impostos: O departamento financeiro da empresa também pode ficar 

responsável pela gestão de impostos. Isso acontece quando as organizações não têm um 

departamento próprio para exercer essa função. A tarefa nesse setor é a de evitar que a 

companhia tenha gastos tributários desnecessários. Portanto, ela precisa identificar o regime 

tributário que seja mais favorável. 

f) Controle de Riscos: Os riscos de mercado, câmbio, crédito e operações da companhia 

podem ser avaliados pelo departamento financeiro. Essa gestão é essencial para que os riscos 

possam ser antecipados e as medidas para evitar o problema, ou pelo menos reduzir seu 

impacto dele, sejam tomadas no tempo certo. 

 Não existe uma estrutura perfeita e ou adequada para o contexto, mas sim a que 

melhor se identifica a suas estratégias e a sua estrutura de empresa. 
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2.16 CONTROLE INTERNO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

 

 A área financeira é uma das mais importantes áreas das empresas, pois nela, estão os 

valores facilmente convertidos em moeda e, por esse motivo, os erros e fraudes intencionais 

ou não, ocorrem com maior frequência. Essa pesquisa tem como objetivo verificar os 

controles internos existentes no setor de contas a pagar, contas a receber, e caixa e bancos, 

não se estendendo a nenhum outro setor.   

O controle das atividades financeiras de acordo com Pottmeier “possibilita observar 

antecipadamente as necessidades de caixa da empresa auxiliando na tomada de decisões, para 

que possíveis eventos de insolvência, como falta de capital de giro e até mesmo a falência, 

possam ser corrigidos ou evitados” (POTTMEIER, 2010, P. 21).  

O setor financeiro é um dos pontos fortes de uma empresa, tendo em vista sua 

responsabilidade de lidar com funções de grande importância como administrar o dinheiro 

da empresa, cuidando dos pagamentos e recebimentos, com o objetivo de controlar os gastos 

e receitas. Principalmente o controle das disponibilidades (caixa e bancos), contas a receber 

e contas a pagar interferem diretamente na continuidade da empresa.  

 

2.16.1 Contas a Pagar 
 

O departamento de contas a pagar de qualquer empresa é formado por todas as 

obrigações com terceiros. Conforme Crepaldi (2011, P. 62) “as obrigações representam 

fontes de recursos e reivindicações de terceiros contra os ativos da empresa”. 

A procedência das contas a pagar se dá pela necessidade da empresa em adquirir 

algum serviço ou bens para a continuação de suas atividades, com pagamentos normalmente 

futuros. Sendo que esses registros são contabilizados no passivo do balanço patrimonial. 

No caso, Franco e Marra (1992) apontam alguns procedimentos de controle interno 

para essa área:  

 

a) existência de autorização hábil para a contabilização;  

b) impedimento da contabilização de despesas não autorizadas;  

c) existência de autorização prévia para pagamentos;  

d) existência de sistema adequado para a pronta e eficiente circulação da 

documentação e prontidão na escrituração contábil;  

e) exame de documentos comprobatórios (como pedidos de compras, notas fiscais);  

f) exigência de duas assinaturas para emissão de cheques;  

g) autorização prévia para pedidos de compras; 

h) controle de devoluções;  

i) controle sobre as funções de registro, autorização e preparação de cheques;  

j) controle do registro contábil das operações de contas a pagar.  
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De acordo com Zanella e Cândido (2002) o responsável deve verificar as seguintes 

funções dentro do departamento:  

a) Ordens de compra, bem como, duplicatas, faturas, notas fiscais, carnês, dos 

pagamentos efetuados;  

b) As datas de vencimento das dívidas, evitando multa e juros;  

c) Extratos contábeis de pagamentos antecipados, descontos e abatimentos;  

d) A estrutura organizacional deve ter funções bem distribuídas para esse setor.  

Se a empresa mantiver um eficiente sistema de controle interno no setor de contas a 

pagar, poderá assim ter uma administração eficiente, e o controle de todos os pagamentos a 

seus fornecedores com maior clareza a serem realizados pela empresa. 

 

2.16.2 Contas a receber 
 

As operações de vendas de mercadorias, produtos ou serviços a prazos, ou seja, para 

recebimento posterior, geram para as empresas um direito, e esse direito é registrado na 

contabilidade como um ativo, como contas a receber, sendo baixando após o pagamento por 

parte do comprador. O setor de contas a receber é um dos mais importantes e o que mais 

necessita de cuidado e atenção. Um bom sistema de controle interno nessa área faz com que 

se tenha uma maior segurança em relação ao recebimento das vendas ou serviços prestados 

a prazo. 

É necessário que a empresa adote procedimentos de controles internos para 

acompanhamento dos recebimentos conforme recebidos de seus clientes, tais procedimentos 

tendem a diminuir os riscos e prejuízos, não só porque permitem providências imediatas 

como, as medidas que sejam tomadas em relação a contas em atraso, mas também porque 

apresentam um importante instrumento de avaliação do desempenho da área de cobrança da 

empresa. 

Para uma empresa manter um bom controle das contas a receber precisa ter uma boa 

de organização: 

a) Um sistema de cadastro dos clientes, com todas as informações possíveis, sobre nome 

completo, dados pessoais, endereços, referências comerciais etc… 

b) Um serviço de cobrança bem organizado; 

c) Uma carteira de títulos bem organizada, constantemente vistoriada e em perfeita 

conexão com os serviços de cobrança; 

d) Preferência por cobranças via bancárias. 
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O objetivo de adotar um sistema de controle interno na área de contas a receber 

segundo Franco e Marra (1992) é apurar se as contas são autênticas, se sua origem é derivada 

das vendas, se os valores apresentados são reais, se não houve descontos ou abatimentos e se 

há avaliação prudente do total das contas a receber, para efeito de balanço. Deve ser 

observado também, se as contas consideradas incobráveis foram baixadas corretamente e se 

a conta de clientes está sendo conciliada e devidamente escriturada.  

Havendo um bom controle no departamento de contas a receber e fazendo com que 

os colaboradores o utilizem no dia a dia, a probabilidade de erros ou fraudes ficará cada vez 

menor, e se mesmo assim ainda forem detectados problemas desse tipo, o controle interno 

deverá indicar.  

 

2.16.3 Caixa e bancos 
 

Nas empresas, o caixa representa os recursos imediatos disponíveis para despesas 

diárias e pagamentos não previstos. O banco corresponde os saldos bancários em conta 

corrente, que a empresa disponibiliza para saques ou aplicações. 

São considerados como disponibilidades: 

 

O número em mãos, em trânsito e os saldos bancários que possam ser livremente 

utilizados; 

Os cheques à vista em poder da entidade; 

As aplicações em títulos negociáveis com conversibilidade imediata; 

As aplicações em ouro (ATTIE, 2009 p. 298). 

 

 

O controle das disponibilidades visa garantir que recursos financeiros estejam 

disponíveis para honrar os compromissos a curto prazo. Abaixo algumas medidas que servem 

para fortalecer tal controle e que podem ser utilizados de forma quase padrão pelas diversas 

empresas: 

a) Segregação de funções entre a custódia de valores e a contabilização; 

b) Sistema de autorização e aprovação para pagamento; 

c) Conciliações bancárias periódicas e revisadas por pessoas independentes de sua 

preparação; 

d) Utilização de ficha de razão individuais para as diversas contas do disponível; 

e) Utilização de duas pessoas independentes para assinaturas de cheques; 

f) Abertura de contas bancárias pela administração 

g) Sistema de fundo fixo para valores mantidos em mãos; 
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h) Cancelamento da documentação comprobatória após o pagamento; 

i) Controle de pagamento para evitar atrasos e consequentemente multas e juro de mora; 

j) Controle diário dos recebimentos e acompanhamento entre o valor depositado e 

efetivamente recebido (ATTIE, 2009). 

O controle das contas caixas e bancos exigem procedimentos claros e adequados para 

corrigir irregularidades, abster-se de fraudes e dar transparência, aos processos 

desenvolvidos, evitando desperdícios e desfalques, proporcionando assim uma melhor 

utilização dos recursos de liquidez imediata. Esses procedimentos são: 

a) Conferência de valores; 

b) Movimentação interna da empresa confrontada com a movimentação realizada pelas 

entidades financeiras; 

c) Verificação nas contas bancárias dos recebimentos de clientes mediante a depósitos; 

d) Exame de cheques de clientes e comprovantes de caixa, com o intuito de analisar se 

estão corretos. 

Segundo Franco e Marra (1992, p. 298) o objetivo de examinar as contas de caixa e 

bancos, “não é só o de apurar se realmente existem todas as disponibilidades mencionadas 

no balanço, mas, também, o de assegurar-se que existem todas as que deveriam existir”. 

Morais e Oliveira (2011) afirmam que todo gestor financeiro tem muita responsabilidade 

dentro da empresa que atua. Por isso precisa dominar conhecimentos como: análise e 

planejamento financeiro isto é: analisar os resultados financeiros e planejar ações necessárias 

para obter melhorias. Saber utilizar os recursos financeiros analisando e negociando a 

captação dos recursos financeiros necessários, bem como a aplicação dos recursos 

financeiros disponíveis. 

 

2.17 CONTROLE INTERNO E SISTEMAS DE PROCEDIMENTOS ELETRÔNICO DE 

DADOS 

 

Os controles internos somente serão úteis ao processo de gestão e à tomada de decisão 

se o sistema de informação da empresa for consistente e tempestivo. 

Catelli (2001, p. 260) diz que “um modelo de informação pode ser entendido como 

uma representação abstrata de como devem ser concebidas as informações, orientando a 

estruturação do sistema de informações de empresa”. “Informação é um recurso da empresa 

que permite a integração, a comunicação e a dinâmica de seus subsistemas”, ele completa. 
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Dependendo da estrutura da empresa, os sistemas de informações têm uma 

importância primordial para que os fatos ocorridos durante aquele exercício possam ser 

analisados e testados com eficiência dentro da empresa. Principalmente empresas de porte 

maior necessitam de sistemas de informações mais desenvolvidos, como diz Crepaldi (2002), 

a direção executiva não pode estar presente para observar todas as operações nem se inteirar 

de todas as decisões tomadas nos diferentes níveis da organização, considerando os sistemas 

de informações como sendo os “olhos e ouvidos” da administração. 

a) É impossível projetar um sistema de informação modelo, capaz de ser utilizado como 

meio de comparação para apontar os pontos fortes e fracos de determinado sistema. Isso 

porque os sistemas de informação variam consideravelmente de uma empresa para outra. 

Contudo, um bom sistema não deve omitir as seguintes características: (CREPALDI, 2010, 

p. 408).  

b) A informação deve ser suficientemente detalhada para emitir identificação das 

operações “fora de linha” ou possíveis problemas;  

c) Os relatórios devem conter informação relevante para os usuários;  

d) A forma de apresentação deve destacar a informação de maior importância;  

e) A informação deve ser distribuída conforme as responsabilidades atribuídas; 

f) A informação deve ser usada pelos que tenham competência e tempo necessários para 

compreender seu significado e adotar medidas corretivas, se necessárias.  

Os sistemas de informação gerenciais “contemplam o processamento de grupos de 

dados das operações e transações operacionais, transformando-os em informações agrupadas 

para a gestão. Manipulam informações agrupadas, sintéticas, totais, percentuais, 

acumuladores, plurais” (REZENDE, 2007, p. 62). 

A utilização de um sistema de informação para o controle interno propicia a geração das 

demonstrações contábeis com maior confiabilidade para seus usuários internos e externos 

além de fornecer relatórios que auxiliam nas atividades operacionais desempenhadas no 

cotidiano da empresa. 

 

2.18 PESQUISAS ANTERIORES 

 

Para exemplificar o que outras pesquisas bibliográficas têm levantado e desenvolvido 

sobre a área de auditoria, suas contribuições para auxiliar na caracterização desses estudos, 

com identificação das técnicas mais utilizadas e aquelas que estão começando a serem 
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adotadas para enriquecer e contribuir com os trabalhos e disseminar a pesquisa científica, 

segue abaixo no quadro 05: 

QUADRO 5 - PESQUISAS ANTERIORES AUDITORIA 

(Continua) 

Ano Autores Objetivo Conclusão 

2007 Paulo; Rodrigues; Eidt. Metodologia de mensuração do 

nível de controle de riscos 

inerentes aos processos de 

qualquer entidade, a partir da 

construção de um índice de 

desempenho definido em função 

da capacidade dos controles 

mitigarem os riscos e da eficácia 

dos controles implantados 

Essa análise viabilizaria uma 

alocação mais adequada em termos 

de relação custo-benefício dos 

controles, contribuindo para a 

otimização do uso de recursos 

disponíveis para implantação de 

planos de mitigação de riscos. 

2008 Horita; Mendes; Niyama Avaliar o nível de aderência das 

normas brasileiras quanto ao 

controle de qualidade dos 

serviços prestados pela auditoria 

independente relacionados às 

instituições financeiras, 

companhias abertas e sociedades 

seguradoras, de capitalização e 

entidades abertas de previdência 

complementar, com relação às 

normas internacionais. 

Verifica-se, tanto em âmbito 

nacional quanto internacional, que 

a monitoração da atuação e 

desempenho dos auditores 

independentes tem merecido 

destaque, principalmente quanto 

aos aspectos de independência, 

ética e conduta profissional. 

2008 Toigo e Nascimento Buscou descrever quais são as 

funções da contabilidade mais 

afetadas com o maior nível de 

integração do sistema de 

informações informatizados, 

observando as possíveis 

diferenças existentes entre as 

empresas que possuem um 

sistema de informações 

totalmente integrado e as que não 

os possuem. 

O propósito deste estudo foi o de 

compreender melhor os sistemas de 

informações integrados e a 

contabilidade. 
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(Continuação) 

2008 

 

Oliveira e Carvalho  Levantamento nos Cadernos de 

Indicadores da CAPES para 

analisar a quantidade de 

publicações, autores, veículos de 

comunicação e temáticas sobre o 

assunto auditoria. 

Os achados indicam que o tema é 

pouco pesquisado. Dos 3280 

trabalhos, 2,80% é sobre o tema 

auditoria. Com aplicação da Lei de 

Bradford identificou-se que a 

Revista Contabilidade & Finanças e 

UNB Contábil são responsáveis por 

35,71% das publicações sobre o 

tema, seguidos pelo Congresso 

USP e ENANPAD com 37,20% 

das publicações. Na Lei de Lotka 

foram identificados 122 autores. 

Por fim, o tema mais recorrente é 

riscos com 32,61% das 

publicações. 

2010 Cunha, Correa e Beuren Identificar os assuntos 

pesquisados na área de auditoria 

publicados nos periódicos 

nacionais e internacionais de 

contabilidade listados no Qualis 

CAPES. 

Os assuntos mais pesquisados são: 

amostragem, auditores internos, 

auditoria interna, controle interno, 

gestão de conhecimentos, normas, 

profissão, testes de observância e 

testes substantivos. 

2012 

 

Martins et al. Verificar a produção em auditoria 

nas publicações em contabilidade 

nos Congressos USP e ANPCON 

As publicações em auditoria 

permaneceram estáveis no período. 

O Congresso USP possui mais 

publicações que o ANPCONT. A 

USP se destaca na quantidade de 

publicações e na quantidade de 

relações com outras instituições 

(cinco laços), provavelmente por 

contar com mais autores 

vinculados. 

2015 

 

Ribeiro  Estudar o perfil da produção 

acadêmica divulgada nos 

periódicos brasileiros sobre o 

tema auditoria. 

O tema começa a evoluir em 2003 

com pico em 2012/2013. Pela Lei 

de Bradford o núcleo basilar do 

tema é formado por oito revistas 

que são oriundas da contabilidade e 

representam 66,36% das 

publicações. As publicações com 

mais de um autor correspondem a 

85,98% das publicações, sendo que 

42,06% possuem dois autores. A 

rede mostra que as parceiras são 

feitas dentro dos grupos de estudos. 

Dentre as IESs a mais importante é 

a USP. E os temas mais trabalhados 

são: auditoria independente, 

governança corporativa e 

procedimentos de auditoria. 
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(Continuação) 

2018 Souza; Machado; 

Machado. 
Este artigo analisou o quadro da 

produção acadêmica na área de 

auditoria interna em periódicos e 

congressos nacionais. 

Percebeu-se que com essa análise 

bibliométrica que o número de 

pesquisas sobre auditoria interna 

não é elevado em relação a outras 

pesquisas que consideram a 

auditoria de forma geral. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

As contribuições das pesquisas são relevantes, com o objetivo de mostrar com 

números (quantidade de artigos, quantidade de publicações nas revistas, quantidade de 

autores, quantidade de artigos por autor, quantidade de referências, etc.) o retrato das 

pesquisas em auditoria. Os resultados mostram que apesar de ser uma área importante, e com 

avanços nos últimos anos, as publicações ainda são poucas e existem assuntos e estratégias 

de pesquisa pouco explorados. 

A partir do estudo sobre controles internos, voltado para a auditoria do setor 

financeiro e de recursos humanos o contexto apresentado demonstra a necessidade de um 

controle no setor financeiro pois é neste que são geradas informações diárias, que apresentam 

como está saúde financeira da organização, garantindo assim sua sobrevivência. Pois 

possuindo este Controle Interno financeiro a contabilidade da organização terá dados 

confiáveis e relevantes para gerar informações úteis na tomada de decisão.
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3 METODOLOGIA 
 

O método científico representa os passos a serem seguidos pela pesquisa.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo pode ser classificado quanto à natureza como teórico e empírico, pois além 

de dados secundários da pesquisa através da revisão bibliográfica sobre assunto e o tema 

envolvido na proposta, também dispõe de dados primários coletados na empresa investigada. 

 

A pesquisa de campo é a investigação empírica que deve ser realizada no local 

onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo, 

podendo incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 

participante ou não (VERGARA, 1997).  

 

 

Esta pesquisa foi utilizada porque foram coletados dados primários junto aos 

responsáveis, através da aplicação de questionários, assim como da realização de entrevistas 

semiestruturadas. 

Quanto aos fins, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória e descritiva. 

Segundo Vergara (1997) uma pesquisa exploratória é aquela realizada em área na qual há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado e que, pela sua natureza de sondagem, não 

comporta hipóteses que, todavia, podem surgir durante ou ao final da pesquisa. Rovery 

(2000) complementa que as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 

proporcionar uma visão geral de um determinado fato. 

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a tomá-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que 

estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, 

essas pesquisas envolvem: 

 

“a) levantamento bibliográfico;  

b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e  

c) análise de exemplos que “estimulem a compreensão” (SELLTIZ et al., 1967, 

p.63). 
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Na pesquisa descritiva, o objetivo é expor características de determinada população 

ou de determinado fenômeno, podendo também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. A pesquisa descritiva não tem o compromisso de explicar os fenômenos 

que descreve. Segundo Rovery (2000). 

 

A pesquisa descritiva é aquela que observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos. Procura descobrir a frequência com que um fenômeno ocorre, sua 

relação e conexão com outros fenômenos, sua natureza e características. Abrange 

aspectos gerais e amplos de um contexto, analisando e identificando as diferentes 

formas dos fenômenos, sua ordenação e classificação.  

 

 

Deve ter fundamentação teórica e prática para descrever e interpretar os fatos que 

influenciam o fenômeno estudado. De acordo com Gil (1999) algumas pesquisas descritivas 

podem ser aproximadas das pesquisas exploratórias por proporcionar uma nova visão do 

problema.  

Quanto ao tratamento e análise dos dados a pesquisa trata-se de pesquisa qualitativa. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis.  

 

QUADRO 6 - ASPECTOS DA PESQUISA QUALITATIVA.       

(CONTINUA)         

Aspecto Pesquisa Qualitativa 

Enfoque na interpretação do objeto Maior 

Importância do contexto do objeto pesquisado Maior 

Proximidade do pesquisador em relação aos 

fenômenos estudados 

Maior 
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(Continuação) 

Alcance do estudo no tempo  Intervalo menor 

Quantidade de fontes de dados  Várias 

Ponto de vista do pesquisador Interno à organização 

Quadro teórico e hipóteses Menos estruturadas 

Fonte: Fonseca (2002, p. 20). 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo classifica-se como estudo de caso. Pois 

o estudo de caso é um método qualitativo que consiste, geralmente, em uma forma de 

aprofundar uma unidade individual. Ele serve para responder questionamentos que o 

pesquisador não tem muito controle sobre o fenômeno estudado. 

Segundo Yin (2001, p.32): “o estudo de caso é uma investigação empírica de um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definido”. 

 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, 

ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O estudo de caso pode 

decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura compreender 

como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva 

pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto quanto 

possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador 

(FONSECA, 2002, p. 33). 

 

 

Portanto, os estudos de caso não buscam a generalização de seus resultados, mas sim 

a compreensão e interpretação mais profunda dos fatos e fenômenos específicos. Embora não 

possam ser generalizados, os resultados obtidos devem possibilitar a disseminação do 

conhecimento, por meio de possíveis generalizações ou proposições teóricas que podem 

surgir do estudo. 

Mas, é evidente que, ser realizada a auditoria no setor financeiro, o estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os 

outros delineamentos considerados (GIL, 2002). 
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Segundo Gil (2002) com relação à coleta de dados o método de “estudo de caso” pode 

ser considerado o mais completo dentre todos os outros, pois, este se vale tanto de dados de 

pessoas quanto de dados documentais. São inúmeros os estudos que podem ser classificados 

sob a técnica de estudo de caso e uma de suas características mais significativas está na 

utilização de instrumentos padronizados de coleta de dados: 

– Observação direta: este é um instrumento de pesquisa utilizada para coleta de dados 

subjetivos, sendo considerada uma das melhores técnicas para entender o comportamento 

humano. Nela o investigador tem que imergir como sujeito na pesquisa; 

– Entrevista: esta é uma das mais importantes fontes de informação em um estudo de caso. 

Sendo definida por Moreira (2002) como uma conversa entre duas ou mais pessoas com um 

propósito específico em mente. Existem vários métodos de entrevistas, como, por exemplo, 

a estruturada, não-estruturada e semiestruturada: 

- Questionário: Marconi e Lakatos (1999, p.100) definem como uma técnica de pesquisa 

elaborada com uma série de questões, que devem ser respondidas por escrito sem a presença 

do pesquisador; 

– Formulário: para Selltiz apud Marconi e Lakatos (1999) “é o nome geral usado para 

designar uma coleção de questões que são perguntadas e anotadas por um entrevistador numa 

situação face a face com outra pessoa”. 

Por fim, é interessante ressaltar, que as pesquisas desenvolvidas através de estudos de 

casos são extremante eficazes quando se quer desenvolvê-las envolvendo situações que 

merecem uma atenção maior e mais aprofundada, em que o pesquisador tem que imergir na 

pesquisa para entender como funciona o objeto investigado. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A presente pesquisa foi realizada no setor financeiro e de recursos humanos de uma 

empresa industrial que atua há mais de 50 anos no mercado, trabalhando nos setores de 

alimentos como balas e chocolates e também na divisão de plásticos, tubos e mangueiras. 

Localizada na região norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Tapejara, e com uma filial no 

estado do Paraná, na cidade de Guarapuava, consta com aproximadamente 500 colaboradores 

diretos e indiretos, a empresa atende hoje o mercado nacional e internacional, tendo seus 

produtos comercializados em mais de 29 países. 

Abaixo estrutura do organograma apresentado pela empresa objeto desta pesquisa: 

 



53 
 

 

FIGURA 3 - ESTRUTURA ORGANOGRAMA DA EMPRESA 

 

 

Fonte: Empresa Pietrobon e Cia. LTDA 2020.  

 

O universo, ou população, é o conjunto de elementos que possuem as características 

que serão objeto do estudo, e a amostra, ou população amostral, é uma parte do universo 

escolhido selecionada a partir de um critério de representatividade (VERGARA, 1997).  

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para obter informação sobre os controles internos da empresa a coleta de dados 

ocorreu através de visitas à organização, conversas informais com colaboradores e entrevista 

semiestruturada com os gestores do setor envolvido no estudo.  

Triviños (1987) define estudo de caso como uma categoria de pesquisa cujo objeto é 

uma unidade que se analisa profundamente. Tendo como objetivo aprofundar a descrição de 

determinada realidade. A coleta de dados foi realizada através de questionários seguidos de 

entrevistas semiestruturadas.  

O mesmo autor ainda destaca que a entrevista semiestruturada tem como 

característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 
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relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses 

surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo 

investigador-entrevistador Triviños (1987, p. 146). Complementa o autor, afirmando que a 

entrevista semiestruturada  

 

“[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença 

consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 152).  

 

 

A entrevista semiestruturada é um método mais espontâneo, em que o entrevistador 

faz apenas algumas perguntas predeterminadas. Com a entrevista estruturada, é possível ter 

liberdade para abordar um processo conduzido de acordo com uma ordem predeterminada. 

É cuidadosamente planejada para extrair o máximo de informações do candidato com um 

mínimo de perguntas do entrevistador. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Com a obtenção dos dados da empresa referente ao controle interno utilizado, pode-

se analisar e expor em forma de relatórios, check-list, tabelas, uma exposição dos argumentos 

obtidos e assim auxiliando o gestor para tomada de decisão. De acordo com Andrade (2009, 

p. 141), “o objetivo da análise é organizar, classificar os dados para que deles se extraiam as 

respostas para os problemas propostos, que foram objeto de investigação”. Conforme 

Andrade (2009, p. 141), “a interpretação procura um sentido mais amplo nas respostas, 

estabelecendo uma rede de ligações entre os resultados da pesquisa, que são cotejados com 

outros conhecimentos anteriormente construídos”. 

O método da pesquisa deve apresentar os procedimentos empregados para realizar 

cientificamente o estudo, ou seja, o propósito do trabalho, o método de delineamento, as 

técnicas de coleta de dados e a técnica de análise. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 SETOR FINANCEIRO 
 

O setor financeiro tem como função cuidar dos recursos financeiros da empresa. O 

setor financeiro funciona como um elo dentro de uma empresa, além de manter o contato 

com todos os setores, seja em relação a pagamentos ou controle de investimentos para cada 

área. 

 Para evidenciar os Controles Internos utilizados no setor Financeiro, o estudo será 

realizado em vários departamentos do setor financeiro, como o setor da disponibilidade 

bancos, caixas, contas a pagar e contas a receber. 

 

4.1.1 Setor financeiro – bancos 
 

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. 

Nesta seção, para demonstrar os Controles Internos utilizados no setor Financeiro, 

específicos do setor das Disponibilidades direcionado as contas bancarias da Empresa em 

estudo, foram realizadas 28 (vinte e oito) perguntas, destas sendo 27 (vinte e sete) perguntas 

direcionadas as atividades cotidianas e 01 (uma) pergunta sobre a política interna aplicada ao 

setor. Onde que com estas foram obtidas respostas disponibilizadas pela gerencia financeira 

do setor, conforme a seguir. 

 

QUADRO 7 – CONTROLE INTERNO DO SETOR FINANCEIRO - BANCOS (CONTINUA) 

QUESTIONÁRIO DE CONTROLE INTERNO DIRECIONADO AO SETOR FINANCEIRO 

Controle Interno Setor de 

Disponibilidades direcionado ao Banco. 

Sempre As Vezes Nunca Não se Aplica 

1. Na empresa, os talões de cheques e o 

seu uso devem ser controlados e 

inspecionados, de maneira a evitar sua 

utilização indevida, assim sendo são 

mantido sempre em cofre com acesso 

restrito? 

          X    

2. Ocorre a assinatura em cheques em 

branco? 

          X  
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(Continuação) 

3. Os cheques para reembolso ou 

suprimento são emitidos sob a forma de 

nominal ao Caixa? 

          X  

4. Os cheques emitidos possuem cópias 

ou alguma forma de controle de 

numeração para fácil localização do 

pagamento se necessário for? 

          X    

5. A documentação suporte para 

pagamento é encaminhada para ser 

apresentada junto aos cheques para a 

assinatura e liberação? 

          X    

6. O responsável pela assinatura revisa a 

documentação antes de liberar o cheque 

assinado? 

           X   

7. O cancelamento do pagamento é feito 

pelo próprio responsável pela assinatura 

para reconhecimento do cheque? 

          X   

8. Os cheques emitidos para pagamentos 

em geral, inclusive depósitos e 

suprimentos de Caixa são assinados por 

duas pessoas? 

          X   

9. Existem controles satisfatórios sobre as 

matrizes das assinaturas? 

         X   

10. Em caso da Inutilização de cheques 

nulos, estes são arquivados no arquivo 

morto? 

           X    

11. Os adiantamentos inclusive para 

despesas são previamente autorizados por 

mais de um colaborador responsável? 

           X    

12. O responsável pela assinatura de 

cheques é quem define o prazo para 

liquidação das obrigações? 

          X   

13. A preparação de cheques é feita pela 

tesouraria da empresa? 

X    

14. E a aprovação de despesas, é feita por 

colaborador não relacionado à assinatura 

dos cheques? 

          X  

15. Antes de efetuar os devidos 

pagamentos, o responsável verifica se foi 

recebido ou realizado o serviço e a 

questão dos valores a serem pagos? 

           X    

16. Depois de pagos os documentos são 

inutilizados, a fim de evitar sua 

reapresentação? 

X    

17. Todas as contas bancárias estão 

autorizadas pela Direção? 

X    

18. Existem contas bancárias inativas?  X   
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(Continuação) 

19. Estão todas as contas bancarias em 

nome da empresa? 

X    

20. São efetuados pagamentos através o 

home banking? 

X    

21. Na empresa os extratos bancários 

recebidos são entregues diretamente ao 

responsável pelas conciliações bancárias? 

X    

22. Os serviços de conciliação bancária 

são feitos diariamente e mantidos em 

forma atualizada? 

          X   

23.  Há realização de conciliações 

periódicas das Disponibilidades com a 

Contabilidade? 

          X   

24. Todo e qualquer empréstimo bancário 

é aprovado pela Diretoria? 

X    

25. Na empresa existem alguma 

procuração que especifique 

detalhadamente quem são as pessoas com 

poderes de assinatura em nome da 

empresa e quais seus limites? 

             X 

26. Deposita-se diariamente o dinheiro 

em espécie, cheques e outros valores 

recebidos diariamente de clientes diversos 

pelo Tesoureiro? 

            X   

27. Existe Segregação de funções no setor 

de Disponibilidades, especificamente 

direcionado a conta Banco? 

X    

Fonte: Jirkowski (2017). 

 

Os dados apurados refletem os processos de análise e verificação dos dados 

envolvendo as atividades de controle interno aplicadas no departamento de financeiro, 

classificam-se as respostas assinaladas como “sempre” verificados e analisados, para as 

respostas assinaladas como “as vezes”, para as respostas assinaladas como “nunca” e também 

para as opções assinaladas como “não se aplica”.  

Pode-se assim evidenciar que as respostas “sempre”, perguntas efetuadas referentes 

a atividade de verificação e analise. Assim pode-se evidenciar que existe a pratica de controle 

e armazenamento dos talonários de cheques no cofre de acesso restrito, da ocupação de 

documentação suporte para confirmação da existência da obrigação, e da verificação efetiva 

antes da liquidação, o responsável pelo setor financeiro da empresa faz a impressão dos 

extratos bancários de forma diária, onde ela efetua a conferência de saldo e concilia à baixa 

dos cheques que foram compensados onde fica visto a preocupação da empresa em controlar 

os cheques emitidos com a existência de segundas vias dos cheques para conciliação e para 
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a comprovação da obrigação, a utilização  do  home banking  para  pagamentos, facilitando  

a  pratica  de quitação, as contas bancarias vinculadas em nome da empresa, além da 

utilização de segregação de funções neste departamento, Ainda junto aos bancos é o sócio 

administrador quem contrata os empréstimos e financiamentos, bem como controla os 

pagamentos desses empréstimos e financiamentos. 

Pode-se constatar que referente à resposta “às vezes”, os questionamentos referentes 

às atividades de verificação e controle, a existência de contas bancarias inativas, a assinatura 

de duas pessoas responsáveis pelos suprimentos de caixas ou pagamentos diversos, 

conciliações bancarias, além da pratica de revisar a documentação antes de liberar os cheques 

assinado. 

Contata-se que referente à resposta “nunca”, os questionamentos referentes às 

atividades de verificação e controle da ocorrência de assinaturas em folhas de cheque em 

branco, à emissão de cheques para reembolso ou suprimento sob forma nominal, ou na 

aprovação de despesas feitas por colaborador não relacionado à assinatura do devido cheque.  

Assim observa-se que a empresa visa controlar os pagamentos não os efetuando de forma 

negligente. 

A não verificação desses controles internos pode resultar em perdas, pagamentos em 

duplicidade ou inadequados e até mesmo levar ocasionar fraudes intencionais ou não 

intencionais, por isso é de suma importância que uma empresa seja ela de pequeno médio ou 

grande porte, independentemente de seu ramo industrial ou comercial possua esses controles 

bem definidos e parametrizados, para maior controle. 

Verifica-se referente à resposta “não se aplica”, perguntas efetuadas referentes às 

atividades de verificação e controle quanto ao documento de procuração que especifica o 

detalhamento quanto a quem são as pessoas com poderes de assinatura em nome da empresa 

e seus limites, sendo possível identificar que somente os sócios proprietários tem o poder de 

assinatura pela empresa. 

No questionário foi levantada uma interrogação ao responsável do setor se existia 

uma política interna aplicada neste, onde foi respondido que sim existe. A existência de 

políticas neste setor é importante porque conduzem os envolvidos nos processos, a fim de 

aumentar a produtividade do setor visando diminuir a probabilidade de falhas. 
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4.1.2 Setor financeiro – contas a receber 
 

As contas a receber representam para empresa os direitos que ela possui a receber de 

terceiros, que são os seus clientes. É a conta onde são registradas as entradas, ou seja, dentro 

da organização empresarial, as contas a receber englobam todos os valores que aquela 

empresa tem para ganhar. 

Nesta seção, para demonstrar os Controles Internos utilizados no setor Financeiro, 

específicos do setor das Disponibilidades direcionado a contas a receber da empresa em 

estudo, foram realizadas 17 (dezessete) perguntas, destas sendo perguntas direcionadas as 

atividades cotidianas e pergunta sobre a política interna aplicada ao setor. Onde que com 

estas foram obtidas respostas disponibilizadas pela gerencia financeira do setor, conforme a 

seguir: 

 

QUADRO 8 -  ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DAS CONTAS A RECEBER. 
(CONTINUA) 

Questionário de Controle Interno direcionado ao Setor Financeiro 

Controle Interno aplicado ao Setor de Contas a 

Receber. 

Sempre As Vezes Nunca Não se Aplica 

1.As Contas a Receber são reais e representam 

direitos efetivos contra os devedores? 

X    

2. Existem senhas de acesso ao sistema de Contas a 

Receber? 

X 

 

   

3. O crédito concedido aos clientes necessita de 

autorização? 

X    

4. As Contas a Receber são contabilizadas de acordo 

com os Princípios da Contabilidade? 

X    

5.  Em caso de quitação por atraso do cliente, existe 

autorização para a concessão de descontos e/ou 

dispensa de juros? 

X 

 

   

6.  As baixas de duplicatas a receber são realizadas 

com documentos hábeis e comprobatórios? 

X    

7. O responsável pelas Contas a Receber tem 

autorização para baixar títulos por motivo de 

devolução ou cancelamento de notas fiscais? 

        X   

8. Existe política de controle de duplicatas a receber 

vencidas e não recebidas? 

X    

9. Existe a possibilidade de alteração na data de 

vencimento dos títulos emitidos? 

        X   

10. As alterações de vencimento dos títulos 

efetuadas são devidamente registradas e aprovadas 

pelo responsável? 

X    
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(Continuação) 

11. Os recebimentos do setor de Contas a Receber 

são efetuados diretamente na conta Caixa/Banco? 

X    

12. Os recebimentos dos títulos do setor de Contas a 

Receber são retidos por alguns dias antes da efetiva 

baixa? 

        X  

13. Há procedimentos de segurança nos 

recebimentos em espécie? 

X    

14. Há realização de conciliação periódica no Contas 

a Receber com a Contabilidade? 

X    

15. O responsável pelas Contas a Receber também é 

responsável pela conciliação bancaria? 

        X  

16. Há controle no recebimento de títulos e 

conferencia para evitar recebimentos em 

duplicidade? 

X    

17. Há Segregação de funções no setor de Contas a 

Receber? 

X    

Fonte: Jirkowski (2017). 

 

Os dados apurados refletem que os processos de análise e verificação dos dados 

envolvendo as atividades de Controle Interno aplicadas no departamento de Contas a Receber 

classificam –se como sempre as vezes nunca e não se aplica. 

Para as opções marcadas como "sempre" podemos analisar um setor financeiro de 

contas a receber apresentando que suas contas são reais e que existe direito efetivo sobre seus 

clientes, além dos responsáveis poder ter acesso a esse sistema de contas a receber com 

senhas restritas, analisando sempre o credito, desconto concedido, e os juros pagos pelos seus 

clientes em caso de atrasos ou quitação antecipada. 

Contata-se ainda a veracidade das contas a receber pois o responsável pode baixar um 

título por motivo de devolução ou nota fiscal cancelada com o documento em mãos para sua 

comprovação, existe ainda política para alteração de vencimento dos títulos efetuadas e 

devidamente registradas e aprovadas, e para um maior controle há conferencia no controle 

de recebimento de títulos para evitar recebimento em duplicidade de seus clientes, a baixa 

dos recebimentos pelo setor é efetuada diariamente por arquivo bancário evitando assim que 

nenhum título a receber seja esquecido ou alterado.  

Verifica-se a realização de conciliação bancaria com a contabilidade periodicamente, 

além das contas a receber ser contabilizada conforme os princípios da contabilidade. 

Pode-se constatar ainda que os recebimentos dos títulos do setor de contas a receber 

nunca são retidos por algum tempo antes da sua efetiva baixa evitando assim que seus clientes 

possam ter algum problema com a baixa de seus boletos perante ao banco. Fica visível 
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também o cuidado em que a empresa tem evitando que o responsável pelo financeiro contas 

a receber não seja o mesmo responsável pela conciliação bancaria da empresa. 

 

4.1.3 Setor financeiro – contas a pagar 
 

As Contas a pagar são as obrigações que a empresa possui para com terceiros, na 

maioria dos casos são obrigações de curto prazo, é um processo que corresponde às 

obrigações financeiras. Deve ser realizada com rigor e qualidade, beneficiando o negócio, 

proporciona economia e evita prejuízos decorrentes de multas e juros, entre outros. 

Nesta seção, para demonstrar os Controles Internos utilizados no setor Financeiro, 

específicos do setor de contas a pagar, foram realizadas 17 (dezessete) perguntas, destas 

sendo perguntas direcionadas as atividades cotidianas e pergunta sobre a política interna 

aplicada ao setor. Onde que com estas foram obtidas respostas disponibilizadas pela gerencia 

financeira do setor, conforme a seguir: 

 

QUADRO 9 - ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DAS CONTAS À PAGAR.   (CONTINUA) 

 

QUESTIONÁRIO DE CONTROLE INTERNO DIRECIONADO AO SETOR FINANCEIRO 

Controle Interno Setor de Contas a Pagar. Sempre As Vezes Nunca Não se Aplica 

1. As Contas a Pagar são reais e representam 

efetivamente as obrigações da Organização? 

      X    

2. Existem senhas de acesso no sistema do setor de 

Contas a Pagar? 

     X    

3. Antes da quitação da obrigação existente, ocorre 

procedimento de autorização do pagamento e revisão 

deste?   

     X    

4. As baixas das Contas a Pagar são realizadas com 

documentos hábeis e comprobatórios? 

     X    

5. O responsável pelo setor de Contas a Pagar tem 

autorização para baixar um título por devolução de 

mercadoria ou cancelamento de nota fiscal? 

       X   

6. Há controle de pagamentos para evitar atraso?      X    

7. Há controle de pagamentos e conferencia destes 

para evitar pagamentos em duplicidade? 

     X    

8. Existe política para as duplicatas a pagar 

vencidas? 

     X    
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9. Há possibilidade de inclusão de compromissos no 

setor de Contas a Pagar sem autorização do 

responsável? 

      X  

10. As alterações de vencimento em títulos no setor 

de Contas a Pagar são devidamente registradas e 

aprovadas pelo responsável? 

   X 

11. Os juros ocorridos por atraso são pagos com 

autorização do responsável? 

     X    

12. Existem duas assinaturas escritas ou eletrônicas 

para efetuar o pagamento? 

       X   

13. Existe a possibilidade de um pagamento ser feito 

sem a duplicata ou documento que comprove a 

obrigação? 

      X  

14. O responsável pelas Contas a Pagar também é 

responsável pela conciliação bancaria?  

      X  

15. Há realização de conciliações periódicas das 

Contas a Pagar com a Contabilidade? 

     X    

16. As Contas a Pagar são contabilizadas de acordo 

com os Princípios da Contabilidade? 

       X    

17. Há Segregação de funções no setor de Contas a 

Pagar? 

       X    

Fonte: Jirkowski (2017). 

 

Os dados apurados refletem que os processos de análise e verificação dos dados 

envolvendo as atividades de Controle Interno aplicadas no departamento de Contas a Pagar 

classificam –se como: “sempre” “as vezes” “nunca” e “não se aplica”. 

Pode- se constatar que nas respostas assinaladas como “sempre” se buscou um maior 

controle interno nos processos, as contas a pagar são reais, representando-a efetivamente das 

obrigações da organização, os pagamentos são efetuados perante nota fiscal lançada, 

ocasionando assim um procedimento de autorização do processo de contas a pagar e revisão 

do mesmo, existe controle de acesso ao sistema do setor contas a pagar, dificultando 

equívocos junto ao sistema integrado. As baixas das contas a pagar se dá por documentos 

comprobatórios, provando sua autenticidade, há controle dos pagamentos para evitar 

possíveis atrasos, e pagamentos indevidos de multas e juros, e pagamentos em duplicidade. 

No controle da empresa caso haja atrasos para os pagamentos somente o responsável poderá 

autorizar o pagamento dos juros cobrados por fornecedores. Com o setor de contabilidade a 

uma conciliação periódica, e as contas a pagar são contabilizadas conforme os princípios 

contábeis. 
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A área financeira é uma das mais importantes áreas das empresas, pois nela, estão os 

valores facilmente convertidos em moeda e, por esse motivo, os erros e fraudes intencionais 

ou não, ocorrem com maior frequência, por isso a importância de controle internos eficientes 

e eficaz.  

Verifica-se que nas respostas "às vezes" foram as perguntas relacionadas a baixa de 

notas fiscais devolvidas de fornecedores baixas pelo responsável do setor, e as assinaturas 

duplicadas dos responsáveis legais pela empresa na emissão de cheques próprios, essas 

práticas são direcionadas as vezes pela empresa, não tendo grande interferência nas práticas 

de controles internos e nem nas auditorias internas da empresa, caso essas práticas fossem 

respondidas como sempre com certeza o controle seria mais eficiente. 

Já para as respostas "nunca" se classificou que não há possibilidade de inclusão de 

compromissos no setor de contas a pagar sem autorização do responsável, ou seja a pessoa 

que efetuada os pagamentos jamais poderá autorizar um pagamento, seja ele qual for. Isso 

demonstra a autenticidade da empresa alvo de pesquisa. 

Constatou-se que para as perguntas "não se aplica" apenas a situação de alteração de 

títulos no setor de contas a pagar que não se aplica, pois, essa situação depende da negociação 

com os fornecedores e no ato da compra, ou seja, o setor de compras. 

 

4.1.4 Setor financeiro – disponibilidades de caixa 
 

As disponibilidades são os recursos que a empresa possui para honrar seus 

compromissos. O setor de disponibilidades como o de caixa deve ser usado para o pagamento 

de pequenas despesas operacionais, que precisem de mais agilidade do processo de 

pagamento em espécie, facilitando. 

Nesta seção, para demonstrar os controles internos utilizados no setor financeiro, no 

setor de disponibilidades de caixa, foram realizadas 21 (vinte e uma) perguntas, destas sendo 

perguntas direcionadas as atividades cotidianas e pergunta sobre a política interna aplicada 

ao setor. Onde que com estas foram obtidas respostas disponibilizadas pela gerencia 

financeira do setor, conforme a seguir: 

 

QUADRO 10 - ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DE DISPONIBILIDADES DE CAIXA. 

(Continua) 

QUESTIONÁRIO DE CONTROLE INTERNO DIRECIONADO AO SETOR FINANCEIRO 
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(Continuação) 

Controle Interno Setor de Disponibilidades 

direcionado ao Caixa. 

Sempre As Vezes Nunca Não se Aplica 

1. A empresa mantém boletins ou outros livros de 

Caixa para suportar o registro das operações do 

Caixa? 

     X    

2. Estes boletins ou outros livros de Caixa contêm 

vistos de aprovação do Caixa responsável? 

        X   

3. E vistos de aprovação superior?         X   

4. Para um melhor controle, a empresa possui 

evidências de conferência de somas e apuração dos 

saldos contendo vales, cheques, dinheiro em espécie, 

etc.? 

     X    

5. Os boletins de conferência possuem numeração, 

datas para facilitar a procura quando necessário? 

     X    

6. Os pagamentos efetuados pelo Caixa possuem 

documentos hábeis que comprove sua 

obrigatoriedade? 

     X    

7. Os documentos contêm visto do responsável que 

autoriza o pagamento? 

       X   

8. As despesas pagas pelo Caixa recebem o carimbo 

de “PAGO” após serem quitadas? 

    X    

9. A empresa efetua contagem diária dos fundos 

alheios ao Caixa, com evidências adequadas, tais 

como termo de conferência de Caixa, devendo ser 

assinados pelos funcionários que participaram da 

contagem? 

      X    

10. Possuem o hábito de efetuar contagens surpresas 

dos fundos pelo supervisor do departamento 

financeiro? 

        X   

11. O responsável pelo Caixa na Instituição 

desenvolve outras atividades paralelas? 

       X  

12. O colaborador responsável pelo Caixa deve tirar 

férias regularmente, assim sendo outra pessoa o 

substitui? 

     X    

13. A custódia de cheques pré-datados e outros títulos 

a receber são de responsabilidade do setor financeiro? 

     X    

14. Caso a empresa possua máquinas autenticadoras, 

estas são controladas por pessoal alheio à área de 

Caixa? 

              X 

15. E as chaves de acionamento a essas maquinas 

registradoras são controladas por uma pessoa alheia a 

pessoa que confere o Caixa? 

             X 

16. O responsável pelo Caixa efetua abertura, 

fechamentos, estornos e ajustes sem a autorização 

superior? 

      X  
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17. O local de funcionamento do setor financeiro, em 

especial do Caixa é adequado? Possui segurança 

quanto a roubo, fogo, funcionalidade? 

    X    

18. Existe Segregação de funções no setor de 

Disponibilidades, especificamente direcionado ao 

Caixa? 

    X    

19. Na empresa é fixado um limite de pagamentos em 

dinheiro espécie? 

        X  

20. Colaborador de outro setor da empresa possui 

acesso ao Caixa? 

          X   

21. É vedado ao Caixa descontar cheques de 

colaboradores ou terceiros sem a autorização por 

pessoa responsável? 

         X  

Fonte: Jirkowski (2017). 

 

Os dados apurados refletem que os processos de análise e verificação dos dados 

envolvendo as atividades de Controle Interno aplicadas no departamento de Contas a Pagar 

classificam – se como: “sempre” “as vezes” “nunca” e “não se aplica”. 

Constatou-se que para esse setor, disponibilidades de caixa o controle é mais severo, 

pois nesse setor movimenta-se dinheiro em espécie além de cheques recebidos de clientes, 

então para as perguntas respondidas como “sempre” podemos analisar, que a empresa 

mantém extrato diário de fechamento das operações entradas e saídas de caixa para análise e 

conferencia, para um maior controle a empresa possui evidencia de conferencias de somas e 

apurações dos saldos de caixa, contendo vales cheques e dinheiro em espécie. Para os 

pagamentos efetuados no caixa há documentos que comprovem sua obrigatoriedade. Para 

maior controle as despesas pagas pelo caixa recebem um carimbo de “pago” após serem 

quitadas, comprovando a confiabilidade de suas despesas e seus pagamentos, contagem 

diária do saldo em dinheiro dos fundos em caixa, contendo assinatura dos responsáveis pela 

contagem, referente as férias do tesoureiro o mesmo poderá tirar férias conforme seu período 

de gozo e programação, podendo outra pessoa responsável substitui-lo em suas obrigações 

diárias, o setor de caixa é num local da empresa de total segurança a custodia de cheques pré-

datados  é de responsabilidade do setor financeiro. Para essas constatações pode-se evidenciar 

que a empresa alvo dessa pesquisa analisa todas as possibilidades, para que haja um controle 

interno seguro e uma auditoria no setor das disponibilidades ou seja caixa tesouraria da 

empresa. 

Para as perguntas com as respostas “as vezes” constatou-se que os vistos e assinaturas 

para extratos ou possíveis livros caixas que possa existir na empresa, não são assinados 
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diariamente, possibilitando assim uma margem para eventuais problemas futuramente como 

por exemplo a incerteza na hora de auditar os documentos do caixa, mas a empresa ratifica 

uma conferência nos extratos diariamente. Na empresa há o hábito de contagem surpresas, e 

existe o acesso restrito para pessoas autorizadas para entrada e saído do setor de 

disponibilidades caixa. 

Já para as perguntas “nunca” classificou - se que o responsável pelo caixa não pode 

efetuar abertura fechamentos estornos ou ajustes sem a devida autorização de seu superior, 

nem mesmo desenvolver outra atividade paralela, muito menos a que tem relação ao setor 

financeiro da empresa. Na empresa não existe um limite para movimentação de dinheiro em 

espécie, ou seja, para recebimento e pagamentos diariamente, não existe valor fixado. 

Verifica-se que para as perguntas não “se aplica” são apenas para as perguntas no que 

se refere a máquinas autenticadora no setor de caixa, não existe essa alternativa.  

 

4.2 CONTROLE INTERNO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Nesta seção, para evidenciar os Controles Internos utilizados no setor de Recursos 

Humanos da empresa em estudo, foram realizadas 40 (quarenta) perguntas.  Sendo estas 

perguntas organizadas da seguinte forma para ilustrar os processos rotineiros ocorrentes, 

destas 09 (nove) perguntas foram direcionadas a parte documental dos processos, 05 (cinco) 

perguntas foram direcionadas ao cartão ponto, 08 (oito) perguntas foram  direcionadas  a  

folha  de  pagamento,  04  (quatro) perguntas foram direcionadas  ao  INSS  e  FGTS,  06  

(seis)  perguntas  foram direcionadas a rescisão do contrato de trabalho,  03  (três)  perguntas  

foram direcionadas as férias, 04 (quatro) perguntas  foram  direcionadas ao décimo terceiro 

salário  (13º)  e  01  (uma)  pergunta  sobre a  política  interna  aplicada  ao  setor.  Onde 

foram obtidas respostas disponibilizadas pela gerencia do setor de Recursos Humanos, 

conforme evidenciado nos quadros a seguir.  

Deve ser considerado que o departamento de Recursos Humanos possui 

responsabilidade no cálculo, geração, confecção e guarda de documentos comprobatórios, 

aos processos desenvolvidos pelos funcionários na empresa e por sua vez possui maior 

probabilidade de ser convocado a prestar esclarecimentos sobre questionamentos levantados 

através de reclamatórias trabalhistas e processos judiciais. Além de ser o setor que possui 

várias declarações mensais a enviar para o governo. 
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4.2.1 Recursos humanos - contrato de trabalho e documental 
 

O Contrato de Trabalho é a base jurídica entre empregador e empregado, firmando 

um acordo de ambas as partes, caracterizando vários itens, como horário de trabalho, carga 

horaria, período de experiência, e constando os dados pessoais e profissionais do empregador 

e do empregado. 

Nesta seção, para demonstrar os controles internos utilizados no setor de recursos 

humanos, foram realizadas 9 (nove) perguntas, destas sendo perguntas direcionadas as 

atividades cotidianas e pergunta sobre a política interna aplicada ao setor. Onde que com 

estas foram obtidas respostas disponibilizadas pela gerencia financeira do setor, conforme a 

seguir: 

 

QUADRO 11 - CONTROLE INTERNO DE RECURSOS HUMANOS – CONTRATO DE 

TRABALHO E DOCUMENTAL 

(Continua) 

QUESTIONÁRIO DE CONTROLE INTERNO DIRECIONADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

Em relação à parte documental do setor responda:  Sempre As Vezes Nunca Não se Aplica 

1. O contrato de trabalho é assinado pelo 

contratante e pelo contratado? 

X    

2. Ocorre a verificação da existência da clausula de 

horário de trabalho? 

X    

3. Ocorre a verificação da existência da clausula de 

autorização de desconto de vales, farmácia, 

seguros, associações, mercado, etc.? 

X    

4. Ocorre aditivo contratual em caso de alteração 

na carga horária ou mudança de horário de 

trabalho? 

X    

5. São respeitados os prazos legais de período de 

experiência e prorrogação de prazo de trabalho? 

X    

6. No momento da contratação do colaborador são 

efetuados os exames admissionais? 

X    

7. No momento da rescisão de contrato de trabalho 

é efetuado exame demissional? 

X    
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(Continuação) 

8. Quando for o caso, que ocorrer Acordo de 

Prorrogação de Horário, este é efetuado através de 

documento devidamente assinado por ambos das 

partes? 

X    

9. Na Ficha de Registro do colaborador estão 

descriminadas todas as informações pertinentes, 

como nome, endereço, nº dos documentos de 

identificação e carteira de trabalho, horário, 

informações pessoais, etc.? 

X    

Fonte: Jirkowski (2017). 

 

Os dados obtidos a partir do estudo realizado demonstram que 100% das respostas 

foram assinaladas para a opção “sempre”, onde são verificadas e controladas as atividades 

ocorrentes dentro do departamento de Recursos Humanos quando relacionados à parte 

documental, conforme ilustrado acima.  Isso evidencia uma responsabilidade pela empresa 

visto que a parte documental é de suma importância, pois aqui constam todos os registros dos 

funcionários, e que poderão ser solicitados futuramente para diversos fins inclusive em 

processos de reclamatória trabalhistas e judiciais.  

Neste estudo foi questionado o responsável pelo departamento de Recursos Humanos 

sobre os Controles Internos utilizados nos processos envolvendo o Cartão Ponto, onde os 

resultados desta indagação estão evidenciados conforme quadro abaixo. 

 

4.2.2 Recursos humanos – cartão ponto 
 

Controlar o cartão ponto, dos funcionários, significa anotar todos os horários que 

compõem um dia de trabalho, geralmente a entrada, pausa, volta da pausa e saída. 

Nesta seção, para demonstrar os controles internos utilizados no setor de recursos 

humanos, foram realizadas apenas 5 (cinco) perguntas, destas sendo perguntas direcionadas 

as atividades cotidianas e pergunta sobre a política interna aplicada ao setor. Onde que com 

estas foram obtidas respostas disponibilizadas pela gerencia financeira do setor, conforme a 

seguir: 

 

QUADRO 12 -  ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DE RECURSOS HUMANOS – 

CARTÃO PONTO. 

(Continua) 

QUESTIONÁRIO DE CONTROLE INTERNO DIRECIONADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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(Continuação) 

Em relação ao cartão ponto responda:  Sempre As Vezes Nunca Não se Aplica 

1. É respeitado o intervalo de 11 horas entre 

jornadas? 

X    

2.São respeitados os dias destinados ao descanso 

semanal remunerado de cada colaborador? 

X    

3.São autorizadas horas extras? X    

4.É respeitado o intervalo mínimo de 01 hora para 

alimentação e repouso? 

X    

5.É autorizada a compensação de atrasos e faltas 

com horas extras? 

X    

Fonte: Jirkowski (2017). 

 

Sabe-se que o registro de ponto é um dos fatores que causam questões trabalhistas e 

cabe a organização fiscalizar o cumprimento do mesmo, respeitando intrajornadas. 

Os dados apurados refletem que as respostas foram assinaladas para a opção “sempre” 

ou seja 100%, onde este percentual é definido pelas atividades que dizem respeito a respeitar 

o intervalo de  11  horas  intrajornadas,  respeitar  os  dias  destinados  ao descanso  semanal 

remunerado  e  respeitar  o  intervalo  de  01  (uma)  hora  para alimentação e repouso, além 

de para  identificar  este  percentual  estão  atreladas  a  autorização  das horas extras efetuadas, 

e autorização para compensação por atrasos e faltas com estas horas extras. 

 

4.2.3 Recursos humanos – folha de pagamento 
 

Documento elaborado pela empresa, no qual se relaciona, além dos nomes dos 

empregados, o montante das remunerações, como salario família, horas extras adicionais, 

etc, e dos descontos ou abatimentos com vale transporte, imposto de renda, tudo acordado e 

assinado no ato da contratação (contrato de trabalho) como nos fala a CLT, além do valor 

líquido a que faz jus cada um dos empregados. 

Nesta seção, para demonstrar os controles internos utilizados no setor de recursos 

humanos, foram realizadas 8 (oito) perguntas, destas sendo perguntas direcionadas as 

atividades cotidianas e pergunta sobre a política interna aplicada ao setor. Onde que com 

estas foram obtidas respostas disponibilizadas pela gerencia financeira do setor, conforme a 

seguir: 
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QUADRO 13 - ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DE RECURSOS HUMANOS – 

FOLHA DE PAGAMENTO. 

QUESTIONÁRIO DE CONTROLE INTERNO DIRECIONADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

Em relação à folha de pagamento responda:  Sempre As Vezes Nunca Não se Aplica 

1.É efetuada a conferência da folha de pagamento 

com o cartão ponto e demais relatórios para o 

pagamento das verbas salariais? 

X    

2.As horas extras efetuadas são pagas em folha de 

pagamento? 

X    

3. Em relação ao Vale-Transporte é respeitado o 

percentual de 6% ou valor correspondente menor 

aos 6%, para desconto? 

X    

4.Os descontos referentes à farmácia, mercado, 

associações, convênios e planos de saúde são 

efetuados mediante documento comprobatório? 

X    

5.São efetuados os recolhimentos regularmente das 

DARF(s) de IRPF para as folhas que ultrapassarem 

o valor de isenção? 

X    

6.O desconto de INSS ocorre de acordo com a 

tabela atualizada de recolhimento? 

X    

7.De acordo com a faixa salarial de cada 

colaborador, é pago o valor de adicional 

correspondente a Salário - Família para os que 

possuem direito? 

X    

8.Em relação ao desconto sindical, a contribuição é 

recolhida uma vez só por ano (equivale-se a um dia 

de trabalho do funcionário)? 

X    

Fonte: Jirkowski (2017). 

 

Os dados obtidos a partir do estudo realizado demonstram que 100% das respostas 

foram assinaladas para a opção “sempre”, onde são verificadas e controladas as atividades 

ocorrentes dentro do departamento de Recursos Humanos quando relacionados aos processos 

que envolvem a folha de pagamento, conforme ilustrado acima. Nesse item fica evidente a 

preocupação e cumprimento com a legislação vigente quanto a conferencia de possíveis 

divergências nos valores pagos de verbas trabalhistas, a conferencia e pagamento das horas 

extras efetuadas, o mesmo quanto aos eventuais descontos e adicionais pagos, sendo a folha 

de pagamento uma lista de remunerações pagas ao funcionário que possui direito. 

 

 



71 
 

 

4.2.4 Recursos humanos – INSS e FGTS 
 

O INSS ou Instituto Nacional de Seguridade Social, destina-se o valor pago ao 

governo ou contribuição feita para que você possa ter o direito de se aposentar e outras 

garantias como auxílio doença, maternidade etc. O FGTS ou Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço é um tributo pago pelo empregador pelo serviço de seu empregado – em casos de 

carteira assinada -, para que o mesmo ao sair do emprego ou se aposentar tenha uma renda 

garantida. 

Nesta seção, para demonstrar os controles internos utilizados no setor de recursos 

humanos, foram realizadas apenas 4 (quadro) perguntas, destas sendo perguntas direcionadas 

as atividades cotidianas e pergunta sobre a política interna aplicada ao setor. Onde que com 

estas foram obtidas respostas disponibilizadas pela gerencia financeira do setor, conforme a 

seguir: 

QUADRO 14 - ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DE RECURSOS HUMANOS – INSS 

E FGTS. 

QUESTIONÁRIO DE CONTROLE INTERNO DIRECIONADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANS 

Em relação ao INSS, e FGTS responda:  Sempre As Vezes Nunca Não se Aplica 

1.É efetuada a verificação das guias de GPS geradas 

com o resumo das folhas de pagamento somando 

todas as verbas trabalhistas que têm incidência? 

X    

2.No sistema gerador da folha a tabela de incidências 

das verbas de INSS está corretamente cadastrada? 

X    

3. É efetuada a verificação das guias de FGTS 

geradas com o resumo total da folha de pagamento, 

somando todas as verbas trabalhistas que têm 

incidência de FGTS, conforme quadro de 

incidências? 

X    

4.No sistema gerador da folha a tabela de incidências 

das verbas de FGTS está corretamente cadastrada 

X    

Fonte: Jirkowski (2017). 

 

Os dados obtidos a partir do estudo realizado demonstram que 100% das respostas 

foram assinaladas para a opção “sempre”, onde são verificadas e controladas as atividades 

ocorrentes dentro do departamento de Recursos Humanos quando relacionados aos processos 

que envolvem a geração e emissão das guias de recolhimento de FGTS e INSS, conforme 

demonstrado acima.  
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Este tópico revela a preocupação da entidade em efetuar e conferir processos 

relacionados à geração das guias de recolhimento das obrigações trabalhistas e posterior 

quitação, visto que a guia de FGTS é direito do trabalhador por se tratar de um deposito 

mensal em um fundo, que será sacado em momento próprio para fins deste indivíduo. 

Enquanto que o recolhimento do INSS se dá através da GPS, onde deve ser verificado a tabela 

de incidência da verba e aplicar o percentual correto de desconto para debitar da folha de 

pagamento e repassar ao governo o valor pertinente, visto que o não recolhimento desta guia 

se caracteriza como crime de apropriação indébita. 

 

4.2.5 Recursos humanos – rescisão do contrato de trabalho 
 

Rescisão de contrato significa anulação ou cancelamento do contrato por algum 

motivo específico. A rescisão do contrato ocorre geralmente quando há uma lesão contratual, 

ou seja, quando há o descumprimento de alguma cláusula pelas partes envolvidas. 

Nesta seção, para demonstrar os controles internos utilizados no setor de recursos 

humanos, foram realizadas apenas 6 (seis) perguntas, destas sendo perguntas direcionadas as 

atividades cotidianas e pergunta sobre a política interna aplicada ao setor. Onde que com 

estas foram obtidas respostas disponibilizadas pela gerencia financeira do setor, conforme a 

seguir: 

QUADRO 15 - ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DE RECURSOS HUMANOS –

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 

QUESTIONÁRIO DE CONTROLE INTERNO DIRECIONADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

Em relação à Rescisão do Contrato de Trabalho 

responda:  

Sempre As Vezes Nunca Não se Aplica 

1.No momento do cálculo da folha de pagamento 

por rescisão é verificado se os cálculos de férias 

indenizadas e proporcionais estão de acordo com 

seu período aquisitivo? 

X    

2.É verificado se o aviso prévio indenizado 

aumentou as férias proporcionais e o 13º salário no 

mínimo em 01/12 avos? 

X    

3.O cálculo do 13º Salário e as médias das 

variáveis é calculado com base no período que é 

devido? 

X    

4.A Organização observa e segue o prazo para o 

pagamento da rescisão de contrato de trabalho? 

X    
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5.Se assim for o caso, são calculadas as horas 

extras, insalubridade, periculosidade e adicionais 

no momento do fechamento da folha de rescisão? 

X    

6.O cálculo das Férias e as médias das variáveis é 

efetuado com base no período que é devido? 

X    

Fonte: Jirkowski (2017). 

 

Os dados obtidos a partir do estudo realizado demonstram que 100% das respostas 

foram assinaladas para a opção “sempre”, onde são verificadas e controladas as atividades 

ocorrentes dentro do departamento de Recursos Humanos quando envolvem rescisão do 

contrato de trabalho, conforme demonstrado acima. 

Sabe-se que a conferencia dos dados e informações para geração da rescisão é de 

suma importância para evitar a possibilidade de erros e prejuízos aos colaboradores e ao 

empregador no ato do desligamento. 

 

4.2.6 Recursos humanos – férias 
 

Férias é o período de descanso anual, que deve ser concedido ao empregado após o 

exercício de atividades por um ano, ou seja, por um período de 12 meses, período este 

denominado "aquisitivo" 

Nesta seção, para demonstrar os controles internos utilizados no setor de recursos 

humanos, foram realizadas apenas 3 (três) perguntas, destas sendo perguntas direcionadas as 

atividades cotidianas e pergunta sobre a política interna aplicada ao setor. Onde que com 

estas foram obtidas respostas disponibilizadas pela gerencia financeira do setor, conforme a 

seguir: 

QUADRO 16 - ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DE RECURSOS HUMANOS – 

FÉRIAS 

QUESTIONÁRIO DE CONTROLE INTERNO DIRECIONADO AO SETOR DE RECURSOS 

HUMANOS 

Em relação às Férias responda:  Sempre As Vezes Nunca Não se Aplica 

1.O cálculo das verbas segue conformidade com o 

período aquisitivo? 

X    

2.No cálculo das verbas são adicionados as 

gratificações, prêmios, comissões e de horas extras? 

X    

3.É respeitada a regra da fração dos 15 dias para 

aquisição de 1/12 avos? 

X    

Fonte: Jirkowski (2017). 
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Os dados obtidos a partir do estudo realizado demonstram que 100% das respostas 

foram assinaladas para a opção “sempre”, onde são verificadas e controladas as atividades 

ocorrentes dentro do departamento de Recursos Humanos quando envolvem o cálculo, 

geração e emissão do recibo de férias dos colaboradores, conforme demonstrado acima.  

Faz-se evidente a preocupação em calcular as férias corretamente para evitar 

transtornos onerosos ou prejuízos de qualquer espécie a nenhumas das partes envolvidas, mas 

também na conferência de possíveis adicionais, bônus, gratificações entre outros decorrentes 

do ano, da mesma forma para casos em que existem débitos dos colaboradores como desconto 

de período aquisitivo de férias por excesso de faltas injustificadas, afastamentos, entre outros. 

 

4.2.7 Recursos humanos – 13º salário 
 

Décimo terceiro salário é uma gratificação salarial paga por lei no mês de dezembro 

de cada ano a todo trabalhador que atua com carteira assinada. Será paga essa gratificação 

salarial ao empregado, independentemente da remuneração a que fizer jus. 

Nesta seção, para demonstrar os controles internos utilizados no setor de recursos 

humanos, foram realizadas apenas 4 (quatro) perguntas, destas sendo perguntas direcionadas 

as atividades cotidianas e pergunta sobre a política interna aplicada ao setor. Onde que com 

estas foram obtidas respostas disponibilizadas pela gerencia financeira do setor, conforme a 

seguir: 

QUADRO 17 - ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DE RECURSOS HUMANOS – 13º 

SALÁRIO. 

QUESTIONÁRIO DE CONTROLE INTERNO DIRECIONADO AO SETOR DE RECURSOS 

HUMANOS 

Em relação ao 13º Salário responda:  Sempre As Vezes Nunca Não se Aplica 

1.Os cálculos são efetuados em conformidade com o 

período aquisitivo? 

X    

2.No cálculo são adicionados as gratificações, 

prêmios, comissões e de horas extras? 

X    

3.É efetuado a conferencia do cálculo das variáveis 

– período proporcional? 

X    

4.É respeitada a regra da fração dos 15 dias para 

aquisição de 1/12 avos? 

X    

Fonte: Jirkowski (2017). 

 

Os dados obtidos a partir do estudo realizado demonstram que 100% das respostas 

foram assinaladas para a opção “sempre”, onde são verificadas e controladas as atividades 
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ocorrentes dentro do departamento de Recursos Humanos quando envolvem os 

procedimentos de cálculo e conferencia das folhas de 13º, conforme demonstrado acima.  

Visto a preocupação da exatidão dos cálculos em relação aos créditos de direito dos 

funcionários, como na conferência do direito do período aquisitivo, conforme rege lei 

vigente. Sendo a conferencia importante para evitar possíveis reclamatórias trabalhistas. 

No questionário foi levantada uma interrogação ao responsável do setor se existia 

uma política interna aplicada neste, onde foi respondido que sim existe.  As políticas neste 

setor são importantes porque viabilizam orientar os colaboradores a como proceder quando 

surgirem dúvidas sobre a operacionalidade dos processos. 

 

4.3 QUESTIONÁRIO APLICADO A GESTÃO 
 

Questionário aplicado ao responsável setor para identificar os benefícios que a 

atividades de controle interno tem dentro da empresa, e quais as políticas implantadas nos 

setores da empresa desta pesquisa: 

 

QUADRO 18 - BENEFÍCIOS DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO. 

Questionário Não Importante 
Pouco 

Importante 
Razoável Importante 

Muito 

Importante 

Identificar e prevenir 

riscos de negócio 

   
 X 

Inibir a ocorrência de 

fraudes  

   
 X 

Criar/reformular 

ações preventivas 

   
 X 

Apoiar a gestão na 

tomada de decisões 

   
           X 

Garantir maior 

credibilidade as 

informações 

evidenciadas 

   

           X 

Conferir maior 

credibilidade a 

Organização 

   

           X 

  Fonte: Jirkowski (2017). 

 

A partir do questionário acima onde 100% das respostas foram assinaladas como 

“muito importante” para a empresa verifica-se que os controles internos são ferramentas de 
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extrema importância para qualquer empresa, pois, é através desses procedimentos e métodos, 

que se controlam e ampliam a eficácia dos resultados das operações, a fim a de agregar 

confiabilidade aos dados contábeis, facilitando o alcance de seus objetivos, melhorando seus 

processos e evitando erros e fraudes intencionais ou não. 

O ambiente das empresas demanda a adoção de medidas e técnicas de controle para 

diminuir a ocorrência de falhas e evitar problemas que coloquem em risco a imagem das 

organizações. Esse cenário faz com que o trabalho vá além de detectar e mensurar problemas. 

Com isso a necessidade de controles auditados e controlados conforme os princípios 

contábeis. 

Por tanto uma empresa independente de seu porte, deve estabelecer um planejamento 

de gestão e adotar controles sobre seus departamentos, não só financeiros ou no setor de 

recursos humanos, mas em toda a empresa dando maior credibilidade a sua organização. 

 

QUADRO 19 - POLÍTICAS IMPLANTADAS NOS SETORES DA EMPRESA. 

Políticas Implantadas nas áreas: Sim Não 

Financeira. X  

Recursos Humanos. X  

Contabilidade. X  

Operacional. X  

Não se Aplica. X  

Outras. X  

  Fonte: Jirkowski (2017). 

 

A partir do questionário a gestão da empresa onde analisou-se que 100% das respostas 

foram respondidas como “Sim”, pode-se verificar a importância de se ter políticas nos 

setores, principalmente no setor financeiro, assim podendo garantir o funcionamento correto 

e eficiente dos processos internos.  

A integração de setores no ambiente empresarial, ou em qualquer outra instituição, 

também é muito importante no que diz respeito à capacidade dos tomadores de decisão de 

colaborarem entre si. Quando os gestores dos departamentos conseguem trabalhar de forma 
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coordenada uns com os outros, eles têm mais facilidade para implementar planos de ação 

mais eficazes e promovem uma cultura integrada aos seus liderados.  

Para os setores analisados na pesquisa podemos perceber que essas políticas são 

existentes e evidentes, e seguidas de forma criteriosa, nos questionários anteriores, pode-se 

perceber que a empresa tem os processos de controles internos financeiros alinhados, que 

seguem o cumprimento da norma, para poder ter informações confiáveis, evitando assim 

negligencias. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O estudo teve como objetivo principal verificar por meio dos procedimentos de 

Auditoria Interna os controles utilizados para as atividades do departamento de recursos 

humanos, financeiro, contas a pagar, contas a receber e disponível da empresa. 

Esta pesquisa analisou os controles utilizados pela empresa no setor financeiro e de 

recursos humanos, as auditorias nos processos internos visam garantir que os objetivos e 

metas da empresa sejam atingidos. A atividade da auditoria interna está estruturada em 

procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, e tem por finalidade agregar valor ao 

resultado da organização, apresentando elementos para o aperfeiçoamento dos processos, da 

gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não 

conformidades apontadas. 

No setor financeiro pode-se perceber que há um controle mais rígido e severo com as 

disponibilidades, havendo uma auditoria pela área financeira e após pelo setor contábil da 

empresa. Em relação ao setor de Recursos Humanos: As operações e procedimentos 

executados pelo departamento estão de acordo com as normas da CLT, lembrando que esse 

é o setor que mais pode haver encargos trabalhistas, e processos trabalhistas. 

Através da pesquisa desenvolvida se tornou evidente que os controles internos têm 

muito a oferecer aos gestores, que quando bem aplicados estes proporcionam benefícios a 

administração. Sendo claro também que mais do que possuir um bom sistema de Controle 

Interno se faz necessário possuir pessoas qualificadas para exercerem as funções necessárias.  

Concluindo-se que os Controles Internos são uma ferramenta de grande valia para a 

gestão, devendo estes estar implantados em todos os departamentos da empresa, para maior 

produtividade da empresa. Dessa forma, os objetivos do trabalho foram alcançados, 

concluindo-se que o controle é uma excelente ferramenta de gestão quando bem aplicada à 

realidade financeira e operacional de uma empresa. 

Como sugestão acredito que a empresa deva seguir controlando e auditando todos os 

processos internos, para ter maior veracidade e precisão nas informações, podendo estender 

aos demais setores da empresa, caso não haja esses controles, dando mais embasamento ao 

processo operacional da empresa. 
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