UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
III CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E
AUDITORIA PÚBLICA

SOLANGE FERNANDES DA SILVA

A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO
COMO SUPORTE OPERACIONAL A AUDITORIA EXTERNA

JOAO PESSOA - PB
2004

SOLANGE FERNANDES DA SILVA

A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO
COMO SUPORTE OPERACIONAL A AUDITORIA EXTERNA

Monografia apresentada ao III
Curso de Especialização em
Contabilidade e Auditoria Pública
da Universidade Federal da
Paraíba, em cumprimento as
exigências para obtenção do titulo
de Especialista.

Orientadora: Ms. Profª Renata Paes de Barros Câmara

João Pessoa - PB
2004

S586i

Silva, Solange Fernandes de
A importância do controle interno como suporte
operacional a auditoria externa. / Solange Fernandes da
Silva. _ João Pessoa, 2004.
64p.
Inclui índice e bibliografia
Orientadora: Renata Paes de Barros Câmara
Monografia (Especialização) - UFPB/CCSA/DFC
1. Auditoria – Controle interno

UFPB/BC

CDU: 657.6(043.2)

SOLANGE FERNANDES DA SILVA

A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO
COMO SUPORTE OPERACIONAL A AUDITORIA EXTERNA

Monografia apresentada ao III
Curso de Especialização em
Contabilidade e Auditoria Pública
da Universidade Federal da
Paraíba, em cumprimento as
exigências para obtenção do titulo
de Especialista.

Aprovada em: ___/___/____

BANCA EXAMINADORA
____________________________________________________________
Profª. Ms. Renata Paes de Barros Câmara
Orientadora - UFPB
_____________________________________________________________
Profª. Ms. Adilis Oliveira da Rocha
Examinadora - UFPB
____________________________________________________________
Profª. Ms. Marynice de M. Matos Autran
Examinadora - UFPB

Á Deus criador do universo e por
meio do qual todas as coisas foram
criadas e subsistem e aos meus
pais por todo incentivo, carinho e
dedicação,
Dedico

AGRADECIMENTOS

Aos meus amigos pelo apoio e incentivo;

Aos meus mestres em especial a Profª. Adilis e a Profª Renata que durante o tempo
de duração do curso não mediram esforços no sentido de darem o melhor, em prol de nosso
aprendizado.

RESUMO

O uso do Controle Interno como ferramenta de auxilio à auditoria externa nas organizações,
sejam elas públicas ou privadas, não pode quedar-se apenas pelo controle do estrito dever
legal, mas sobretudo deve pautar-se no que diz respeito ao uso correto da gestão dos recursos
perseguindo atingir as metas e consecução dos objetivos traçados pela administração,
especialmente no cumprimento de sua missão. Um sistema de controle interno adequado
minimiza os riscos da auditoria e conseqüentemente a extensão dos procedimentos a serem
adotados pelo auditor, uma vez que a Auditoria Externa tem como finalidade a emissão de
parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis, consoante aos princípios
fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. Nesta perspectiva,
propõe-se como objetivo desta pesquisa analisar a importância do controle interno como
suporte operacional a auditoria externa.Conclui-se que o controle interno é um instrumento de
vital importância para a execução do trabalho de auditoria externa uma vez que o mesmo
mensura os riscos de auditoria em conformidade com a qualidade e profundidade dos
controles internos, sendo os mesmos parte integrante de todas as atividades da empresa, que
detém todas as informações inerentes as operações , e estas são de relevante importância para
o auditor externo, por constituírem a base do conteúdo das demonstrações contábeis,
principal instrumento de trabalho da auditoria externa. Observa-se que os órgãos reguladores
da auditoria externa como também os diversos conhecedores das áreas de contabilidade e
auditoria reverenciam o controle interno como elemento fundamental para a execução do
trabalho de auditoria, por entenderem que a responsabilidade pelo sucesso de uma
organização é devido em parte à excelência dos seus controles internos.
Palavras-chave: Controle Interno. Auditoria interna. Auditoria Externa.

ABSTRACT

The use of the internal control as a helping toal to external enspections in either private or
public companies can’t be only a legal duty control but it also must be losed on the correct use
of the manegement of recurses trejung to achieve gools and continuity of targets imposed by
the administrative body and specially accomplishing them. An adequate internal Control
System minimizes the risk of fiscalization and consequently the extension of pocedures
adopted by the inspector once the external inspections aims giving its opinion about the
accountacy demonstration according to the fundamentals of accountacy and the Brazilian
rules of accountacy. This way, the objective of this research is analize the importance of
internal control as an operational support to external fiscalization.It is conclused that the
internal control is a vital importance resource to the execution of the external inspection work
once it mesures the risk of inspection with the deep quality of internal control which is part of
all activities of a company that has all the information about the operations ans they are
important to the external inspector because they create the basic of contents of accounting
demonstration which is the principal work instrument of external inspection we can observe
that the rules of external inspection as well as the ones who understand about accountancy and
inspection respect the internal control as a fundamental element to the execution of the
inspection work as they understand that the responsibility for the sucess of an organization is
partially due to the excellece of work developed by the internal control.
Key-Word: Internal Control. Internal Inspection. External Inspection.
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1

INTRODUÇÃO

Na atual conjuntura econômica a necessidade de gerir os recursos com economia,
eficiência e eficácia por parte das organizações é fundamental para a sobrevivência, tendo em
vista principalmente a velocidade com que a economia muda e também com as constantes
alterações na legislação fiscal brasileira, exigindo cada vez mais dos profissionais
responsáveis pelo zelo e controle das atividades operacionais. Diante deste quadro, surgem
os sistemas de controle interno das empresas, que graças ao avanço da tecnologia da
informação permitem que controles eficientes possam ser implementados nas organizações, os
chamados controles de Gestão cujos objetivos são assegurar que os planos traçados pelos
gestores sejam executados conforme planejado e sugerir modificações ao longo do processo
administrativo, quando se fizer necessário, oferecendo conseqüentemente, uma maior
confiança aos profissionais dos diversos ramos da Auditoria no execução do seu trabalho.

A auditoria externa, desde seu inicio, possui o papel de ratificar resultados, de
certificar a fidedignidade dos números apresentados pelo sistema contábil, a luz das normas
brasileiras de contabilidade, que quando dispõe de um controle interno voltado para as boas
práticas da gestão oferecem uma certa margem de segurança no que diz respeito à emissão de
seu parecer ou certificação, diminuindo o risco de auditoria.
Considerando a relevância de que se reveste o controle interno como suporte ao
trabalho de auditoria, neste trabalho objetiva-se fundamentalmente evidenciar o papel do
controle interno. O referido trabalho está organizado do seguinte modo.

A primeira parte é a introdução, em cujo teor é focalizado, de forma ampla, a proposta
da pesquisa, buscando mostrar a importância do assunto abordado.
A segunda parte apresenta os objetivos propostos, nesta pesquisa a fim de delimitar os
principais aspectos necessários a sua realização.
A terceira parte descreve os procedimentos metodológicos com a caracterização da
pesquisa, bem como o levantamento de dados.
A quarta parte é composta de um breve histórico da auditoria externa e do controle
interno, sua evolução no Brasil e ainda alguns conceitos, tipos de auditorias e classificação.
A quinta

parte discorre sobre todo o aspecto conceitual do controle , desde os

princípios do controle até as principais áreas do controle.
A sexta parte traz uma abordagem sobre o controle interno, mostrando sua
importância, suas funções, seus objetivos, suas características e classificações.
A sétima parte condensa alguns aspectos relativos a avaliação do controle interno e
sistema contábil, como objetivo de avaliação, mecanismos de avaliação levantamento do
ambiente de controle e fluxograma.
A conclusão apresentada indica que o controle interno é uma poderosa ferramenta no
processo operacional da auditoria externa, levando em consideração alguns enunciados dos
diversos estudiosos e conhecedores do assunto, já mencionados neste trabalho.

2

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GERAL

•

Analisar a importância do controle interno como suporte operacional a
auditoria externa.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Demonstrar as metodologias utilizadas em auditoria externa;

•

Verificar como são realizadas as auditorias das demonstrações contábeis,
identificando as diferenças existentes entre auditoria interna e externa;

3

•

Descrever os métodos de controle interno;

•

Cotejar técnicas de auditoria externa e do controle interno.

METODOLOGIA

3.1

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
Best (apud MARCONI E LAKATOS, 1996a, p.19) afirma que a pesquisa descritiva,

aborda quatro aspectos a descrição, o registro, a analise e a interpretação dos fenômenos
atuais.
Nesse contexto, pode-se caracterizar este trabalho de investigação como descritivo,
pois limitou-se a pesquisa à descrição dos fatos/fenômenos sem nela interferir como defende
Rudio (2002, p.69) quando diz que na “ pesquisa descritiva [...] o pesquisador procura
conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir para modificar” (grifo do autor).

3.2

LEVANTAMENTO DE DADOS

Os dados foram obtidos através da analise e interpretação da literatura pertinente à
temática estudada, utilizando-se, portanto, da pesquisa bibliográfica, como instrumento para
conhecimento da literatura, para Marconi e Lakatos (1996b, p.24):

a pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já
realizados, revestidos de importância , por serem capazes de fornecer dados atuais e
relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente pode ajudar a
planificação do trabalho, evitar duplicações e certos erros, e representa uma fonte
indispensável de informações, podendo até orientar as indagações.

4

AUDITORIA EXTERNA E CONTROLE INTERNO

4.1

HISTÓRICO DA AUDITORIA EXTERNA E CONTROLE INTERNO

Para que possamos entender o trabalho da Auditoria Externa e do Controle Interno é
necessário fazermos um breve histórico a respeito da suas características intrínsecas e
extrínsecas.
No entanto, é importante lembrar que tanto o processo de globalização como a evolução do
sistema capitalista tiveram um papel importante para a consolidação dessas ferramentas
administrativas gerenciais, principalmente no Brasil.
Conforme Jund (2002a, p.5), o berço da Auditoria Moderna foi à Inglaterra, que a
exportou para outros paises, inclusive para o Brasil, juntamente com seus investimentos,
principalmente para a construção de estradas–de-ferro e outros serviços de utilidade pública.
Ainda segundo o autor não existe divulgações de pesquisas sobre os primórdios da
auditoria no Brasil, sendo somente certo que teve origem na Inglaterra, pois há muito já
existia o termo dos auditores da coroa.
Apesar de formalmente organizada em 26 de março de 1957, quando formado o
Instituto de Contadores Públicos no Brasil, em São Paulo, a Auditoria foi oficialmente
reconhecida apenas em 1968, por ato do Banco Central do Brasil. O fortalecimento da
atividade, todavia, ocorreu em 1972, por regulamentação do Banco Central do Brasil,
Conselho Federal de Contabilidade e pela formação de um orgão nacional para congregação e
auto-disciplinação dos profissionais, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

4.2

EVOLUÇÃO DA AUDITORIA EXTERNA NO BRASIL

No inicio as empresas eram fechadas, e pertenciam a grupos familiares, sendo
controladas pelos próprios donos.

Com a evolução do Sistema Capitalista, houve a necessidade de as empresas
ampliarem suas instalações fabris e Administrativas, investir no desenvolvimento tecnológico
e aprimorar os controles e procedimentos internos em geral, principalmente visando à redução
dos custos, como conseqüência, as demonstrações contábeis passaram a ter uma importância
muito grande, para os futuros investidores e, como medida de segurança, contra a
possibilidade de manipulações de informações, os futuros investidores passaram a exigir que
essas demonstrações fossem examinadas por um profissional independente e de reconhecida
capacidade técnica para emitir sua opinião sobre estas.

a)

Conceito da Auditoria

A auditoria compreende o exame de documentos, livros e registros, inspeções e
obtenção de informações e confirmações internas e externas, relacionadas com o
controle do patrimônio,objetivando mensurar a exatidão desses registros e das
demonstrações contábeis deles decorrentes (FRANCO; MARRA, 2001a, p. 26).

b)

Definição da Auditoria

A técnica contábil que através de procedimentos específicos, que lhe são peculiares,
aplicados no exame de registros e documentos, inspeções, e na obtenção de
informações e confirmações, relacionados com o controle do patrimônio de uma
entidade, objetiva obter elementos de convicção que permitam julgar se os registros
contábeis foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais e normas de
contabilidade e se as demonstrações contábeis deles decorrentes refletem
adequadamente a situação economica-financeira do patrimônio, os resultados do
período administrativo examinado e demais situações nelas demonstradas
(FRANCO; MARRA, 2001b, p. 26).

4.3

TIPOLOGIA DE AUDITORIA

Com o mercado cada dia mais exigente a auditoria hoje já conta com as suas
subdivisões agravada pela complexidade que surge em cada área, resultando na necessidade
dos profissionais também se especializarem , e assim atender as organizações de acordo com
suas necessidades, especificas. De acordo com Jund (2002b) a auditoria pode ser:

a)

Auditoria Contábil

É um segmento da auditoria com a finalidade de examinar e emitir um parecer sobre a
adequação das demonstrações contábeis em conformidade com os princípios fundamentais de
contabilidade as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente.

A auditoria das demonstrações financeiras destina-se ao exame e avaliação dos componentes dessa demonstrações, no que concerne á
adequação dos registros e procedimentos contábeis, sistemática dos controles internos, observância de normas, regulamentadas e padrões
aplicáveis, bem como a aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade (JUND, 2002c, p. 108).

b)

Auditoria Tributaria

Esse tipo de auditoria é de relevante importância, uma vez que em nosso país a carga
tributaria é muito alta como também a quantidade de espécies de tributos.

A auditoria tributaria objetiva o exame e a avaliação de planejamento tributário e a eficiência e eficácia dos procedimentos e controles
adotados para a operação pagamento e recuperação de impostos, taxas e quaisquer outros ônus de natureza fisco-tributaria que incidam
nas operações, bens e documentos da empresa (JUND, 2002d, p.108).

c)

Auditoria Operacional

Enfatiza mais o exame das atividades operacionais , verificando a administração
gerencial dos recursos de uma organização, no que diz respeito a economia, eficiência e
eficácia.

A auditoria operacional, também denominada de auditoria dos 3
E’s(economia,eficiência e eficácia), é considerada, essencialmente, um enfoque, ou
seja, um mesmo assunto pode ser visto por olhos de um contador e resultar num
exame financeiro tradicional ou de um ponto de vista gerencial, como se fosse o
proprietário do negócio, e resultar numa Auditoria Operacional (JUND, 2002e, p.

109).

d)

Auditoria de Gestão

A auditoria de gestão é responsável pela avaliação das políticas implantadas e
principalmente no processo decisório.

A auditoria de gestão cumpre o exame e a avaliação sobre sistemas políticos, critérios e procedimentos utilizados pela empresa na sua
área de planejamento estratégico, tático e principalmente, no processo decisório (JUND, 2002f, p. 110).

e)

Auditoria de Sistemas Informatizados

A informática é hoje um dos principais instrumentos de trabalho. Devido a sua
importância faz-se necessário que todas as informações presentes sejam fidedignas a dados
que tenham sido corretamente apurados e lançados no sistema.

A auditoria de Sistemas informatizados compreende o exame e avaliação dos processos de planejamento, desenvolvimento, teste e
sistemas aplicativos. Visa, também, ao exame e avaliação das estruturas lógica, física, ambiental, organizacional, de controle, segurança
e proteção de determinados ativos, sistemas aplicativos, software e, notadamente, as informações, visando à qualidade de controle
internos sistêmicos e de sua observância em todos os níveis gerenciais (JUND, 2002g, p. 111).

4.4

a)

CLASSIFICAÇÃO DA AUDITORIA

Auditoria Externa

A Auditoria Externa, também chamada independente, se apresenta de forma diferente,
para alguns autores no que diz respeito a sua definição:

A Auditoria feita por profissional liberal não empregado da empresa ou entidade
que verifica. As auditorias externas são quase sempre promovidas por empresas de
profissionais ou por entidades especiais, visando sempre a penetrar nas empresas
com a independência necessária para pesquisar. (SÁ, 1994a, p. 40).
De acordo com a NBC.T.11, A auditoria das demonstrações contábeis constitui o
conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer
sobre a sua adequação, consoante os princípios fundamentais de contabilidade e as
normas brasileiras de contabilidade e, no que for pertinente, a legislação especifica.
É a técnica que visa obter elementos de convicção que permita julgar se as demonstrações contábeis de uma entidade, bem como os
registros contábeis:

Foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade;e
Refletem adequadamente a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados
do período examinado e as demais situações
e informações nelas demonstrados e constantes das notas explicativas. (OLIVEIRA ; DINIZ FILHO, 2000a p.15).

A auditoria externa é aquela realizada por profissional liberal, auditor independente,
sem vinculo de emprego com a entidade auditada e que poderá ser contratado para
auditoria permanente ou eventual.(FRANCO ; MARRA, 2001c, p. 218).
Constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivos a emissão de
parecer sobre a adequação com que estes representam a posição patrimonial e
financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio liquido e as
origens e aplicações de recursos da entidade auditada consoante as normas
brasileiras de contabilidade. (CREPALDI, 2000a, p. 48).

Mediante todos os conceitos garimpados depreendi que a auditoria externa
(independente),constitui um conjuntos, de procedimentos técnicos com objetivo da emissão
de parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis, consoante os princípios
fundamentais de contabilidade as normas brasileira de contabilidade, e no que for pertinente, a
legislação especifica, como também objetiva elementos de convicção permitindo julgar se a
situação econômico-financeira do patrimônio, suas mutações, as origens e aplicações de
recursos e demais situações e informações da organização auditada, refletem adequadamente
conforme demonstrado e constantes nas notas explicativas .É realizada por um profissional
liberal, com qualificação, sem vinculo empregatício com a empresa ou entidade auditada que
poderá ser contratado de forma permanente ou eventual, as empresas de auditoria externas
além da qualificação, visam a penetrar nas empresas com a independência necessária para
pesquisar e conseqüentemente obter resultados favoráveis no que diz respeito ao objetivo de
seu trabalho.

b)

Planejamento do trabalho de Auditoria

Para Jund (2002h), é uma das fases mais importante para o trabalho da auditoria, pois
com o planejamento o auditor ganha tempo e executa os seus exames com maior segurança.
Como em qualquer outra atividade o planejamento é um elemento que se faz extremamente
necessário pois, dele depende todo o andamento ou seja toda a execução no processo de
auditoria, uma vez que o fator tempo é importante, como também um adequado nível de
conhecimento sobre o ramo de atividade, negócios e praticas operacionais na entidade, assim
como o nível geral de competência de sua administração, para que se possa com vista no
objetivo alcançar o resultado visado pelo trabalho. O auditor deve planejar seu trabalho
consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade, observando e respeitando os prazos e
compromissos contratualmente assumidos com a entidade. Todo o planejamento deve ser
documentado, pois a partir deste serão preparados os programas de trabalho, de forma escrita
e sempre detalhando o que for necessário à compreensão dos procedimentos a serem
adotados, em termos de natureza, oportunidade e extensão. Outro ponto importante é a revisão
e atualização tanto do planejamento como dos programas de trabalho na ocorrência de novos
fatos relevantes ao processo de auditoria.

c)

Objetivos do Planejamento

Segundo Jund (2002i) com o conhecimento necessário para a execução do trabalho de
auditoria, sobre as condições gerais de toda a organização, o auditor pode desenvolver
programas mais apropriados e expressar com maior segurança a

sua opinião sobre a

adequação das demonstrações financeiras.Com relação ao volume de informações obtidas
necessárias para esse fim o planejamento dever considerar a prioridade para que as áreas de
controle interno e revisão analítica sejam executadas em primeiro lugar, a fim de
determinarem se a natureza, extensão e as datas dos testes detalhados ou procedimentos de
auditoria, para as diversas contas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado
estão condijentes ao planejamento. Alguns pontos devem ser observados

havendo

diferenciação entre o alcance de uma empresa atuante em mercados instáveis daquelas em
mercados estáveis, de industrias em crescimento, industrias em declínio, operações de alto
riscos econômicos, e de operações de baixos riscos econômicos.

d)

Fatores Relevantes do Planejamento

Para o planejamento todos os fatores devem ser considerados relevantes, na execução
dos trabalhos de auditoria, conforme já dito anteriormente o planejamento alicerça o trabalho
da auditoria e Jund (2002j) cita como fatores relavantes os seguintes:

•

O conhecimento detalhado de todas as praticas contábeis adotadas pela
entidade, se as mesmas são adequada as suas atividades e as alterações
procedidas, em relação ao exercício anterior,

•

O conhecimento detalhado do sistema contábil e de controles internos da
entidade e seu grau de confiabilidade;

•

Os riscos de auditoria e identificação das áreas importantes da entidade, quer
pelo volume de transações, quer pela complexidade de suas atividades;

•

A natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria a serem

aplicados;
•

A existência de entidades associadas, filiais e partes relacionadas;

•

O uso dos trabalhos de outros auditores independentes, especialistas e
auditores internos;

•

A natureza, o conteúdo e a oportunidade dos pareceres, relatórios e outros
informes, a serem entregues a entidade;

•

A necessidade de atender a prazos estabelecidos por entidades reguladoras ou
fiscalizadoras e para a entidade prestar informações aos demais usuários
externos.

e)

Responsabilidade pelo Planejamento

Não poderíamos deixar de falar com relação a responsabilidade pelo planejamento,
uma vez que o mesmo é um instrumento muito importante ao trabalho de auditoria.
Conforme Jund (2002l),na maioria das vezes o planejamento é elaborado pelo gestor
do trabalho,com a participação do Sócio encarregado. As grandes empresas de auditoria dão
muita importância ao planejamento.

f)

Riscos Globais de Auditoria

Por se tratar de uma atividade, onde seu principal objetivo é verificar possíveis
irregularidades, a mesma, precisa conhecer muito bem o objeto de exame, principalmente no
sentido de diminuir e até mesmo excluir os riscos classificados em
(alto,intermediário,baixo)na emissão de seu parecer. Considerar alguns aspectos são
importantes como o tipo de operações, administração, ambiente de controle, componentes
significativos das demonstrações financeiras, em caso de identificação de algum risco é

preciso se fazer a descrição sumaria deste, como também os procedimentos a serem adotados,
alem desses já citados por (Jund, 2002m ), o mesmo ainda demonstra o grau, o volume de
testes, como também o risco na auditoria através da avaliação de elementos conforme
apresentado no Quadro 1.

Se, o CI ↑ = R ↓ = P ↓ = VT ↓ = A ↓ = RE ↓ = IA ↑
Se, o CI ↓ = R ↑ = P ↑ = VT ↑ = A ↑ = RE ↑ = IA ↓
Quadro 1 – Apresenta elementos necessários para a avaliação do
risco da auditoria externa
Fonte: Jund, 2002n, p.277.

Legenda:
CI – Controle Interno
R - Risco
P- Prioridade
VT – Volume de Testes
↓ - Fraco ou menor

g)

A- Amostragem
RE – Rotação de Ênfase
IA – Intervalo das Auditorias
↑ - Forte ou maior

Programas de Auditoria

Outro passo bastante importante são as instruções especificas de auditoria, que
envolvem os programas de auditoria, direcionados para todos os testes de auditoria, estes
envolvem elementos significativos das demonstrações financeiras e áreas operacionais,
incluindo procedimentos, com objetivo de avaliar a eficiência, a eficácia e a economia na
utilização de recursos:
Essa programação deverá ser feita com base em plano anual de auditoria levando em
conta segundo Jund (2002m):

• Atividades a serem auditadas
• Época em que será auditada;
• Um tempo estimado para uma conclusão satisfatória levando-se em conta o
âmbito, a natureza, a extensão do trabalho a ser executado, e os recursos
disponíveis para a realização do referido trabalho.
h)

Finalidade da Programação

A programação tem como finalidade a construção de uma trilha lógica que servirá de
base para execução dos trabalhos de auditoria, no que diz respeito , a utilização de horas em
cada trabalho, por categoria de auditor, prevendo de acordo com (Jund, 2002n) :
Horas produtivas (diretas);
Horas não produtivas (indiretas)
Horas não trabalhadas

Na programação anual o objeto de exame devera ser desdobrado, indicando assim o
nível de auditor que será destinado a execução de cada trabalho, e respectivamente o numero
de horas.
Com essa programação a empresa de auditoria externa poderá em tempo hábil verificar a
viabilidade da execução do programa, como também contratar auditor por categoria, isso em
caso de deficiência do quadro, conseqüentemente direcionar o trabalho de acordo com a
competência, evitando qualquer tipo de descumprimento no contexto geral do programa.

i)

Objetivos da Programação

O principal objetivo da programação segundo Jund (2002o), é conhecer
antecipadamente o objeto de exame e aplicar praticas viáveis, evitando improvisações e
sobrecarga de trabalho.

j)

Elementos e Condições essenciais

De acordo com Jund (2002p), são considerados elementos ou condições essenciais à
programação:

•

Profissionais qualificados a execução do trabalho;

•

Definição dos trabalhos e riscos envolvidos ;

•

Conhecimento da atividade (organogramas, atribuições, fluxogramas, manuais
de procedimentos, normas e legislação pertinente);

•

Plano anual de auditoria(auxiliar na comunicação do objetivo, escopo e
limitação);

•

l)

Trabalhos análogos já realizados e subsídios diversos.

Conteúdo e programação dos trabalhos

A programação dos trabalhos de auditoria deverão para Jund (2002q), ser
consubstanciada em documento contendo, obrigatoriamente,o seguinte:

•

Objetivo e ênfase

•

Extensão, profundidade e limitações

•

Período de realização do trabalho

•

Período de abrangência do exame e avaliação

•

Avaliação dos riscos envolvidos (quantificações)

•

Procedimentos específicos de auditoria a serem utilizados;

•

Definição do tamanho das amostras, se for o caso;

•

Recomendações especiais ou especificas;

•

Critérios especiais ou normativos de avaliação a serem adotados;

•

Natureza dos programas de controle para os levantamentos e exames a serem
efetuados pelo auditor;

•

Cronograma detalhado, envolvendo as diversas fases de execução e estimativas
de horas/ homens,alocadas em cada etapa do trabalho;

•

Identificação dos procedimentos operacionais da área a ser auditada e suas
normas.

m)

Conseqüências geradas pela falta de Planejamento adequado

Um trabalho de auditoria sem um planejamento prévio e um programa adequado para
Jund (2002s), poderá ocasionar desperdício de tempo na identificação do problema, pela falta
do conhecimento do objeto de exame,esquecimento de áreas importantes a analise, aplicação
de testes inadequados e tudo isso proporcionara um maior risco de auditoria na emissão de seu
parecer, sabemos muito bem, que muitas vezes as organizações que contratam um serviço de
auditoria externa, são de médio e grande porte existindo, particularidades que o profissional
de auditoria precisa conhecer, sem um planejamento isso com certeza ficaria muito difícil.

n)

Execução do Trabalho do Auditor Externo (Independente)

De acordo com Conselho Federal de Contabilidade (2000b) , o trabalho de auditoria
envolve facetas que quando observado determinado ordenamento ele se torna mais seguro
eficaz:

•

O trabalho deve ser adequadamente planejado; quando executado por
contabilistas-assistentes estes devem ser convenientemente supervisionados
pelo auditor responsável;

•

O auditor deve estudar e avaliar o sistema contábil e controle interno da
empresa, como base para determinar a confiança que neles pode depositar, bem
como fixar a natureza a extensão e a profundidade dos procedimentos de
auditoria a serem aplicados.

o)

Objetivo Do Trabalho Do Auditor Externo(Independente)

O objetivo do auditor externo ou independente é emitir sua opinião sobre adequação
das demonstrações financeiras ou contábeis consoante os princípios fundamentais de
contabilidade e normas brasileiras de contabilidade,com intuito de obter razoável segurança
na aplicação das mesmas, compondo essas demonstrações examinadas, as seguintes peças:

•

balanço patrimonial;

•

demonstrações do resultado do exercício;

•

demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados ou demonstrações;
das mutações do patrimônio liquido;

•

demonstrações das origens e aplicações de recursos;

•

notas explicativas.

Todo esse trabalho do auditor externo tem uma finalidade que é a emissão do parecer,
que deve por sua vez atender as normas emanadas pelo conselho federal, este é o meio pelo
qual ele relata a sua opinião a quem possa interessar.

O relatório é o coroamento do trabalho de auditoria, pois é por meio dele que o
auditor informa, ás pessoas a quem se dirige, o seguinte:
O trabalho que realizou
O alcance abrangido pelo trabalho
A forma como o realizou
Os fatos relevantes observados, que ele julga devam ser divulgados
As conclusões a que chegou, as quais culminarão com sua opinião ou parecer, sobre
as demonstrações contábeis, ou outras peças examinadas. (FRANCO ; MARRA,
2001d,
p. 527 ).

Este por sua vez deverá atender as normas emanadas pelo Cons. Federal de
Contabilidadev – CFC. São normas a serem obedecidas na elaboração do parecer:

(1) Se o exame foi efetuado de acordo com as normas de auditorias geralmente
aceitas;
(2) se as demonstrações contábeis examinadas foram preparadas de acordo com os
princípios de contabilidade geralmente aceitos;
(3) se os referidos princípios foram aplicados no exercício examinado, com
uniformidade em relação ao exercício anterior.

Por se tratar de uma profissão que exige ser executada por um profissional qualificado,
com conhecimento e experiência suficiente, não poderíamos deixar de falar nessa pesquisa
sobre alguns requisitos exigidos pelos órgãos regulamentadores: CVM e Conselho .Federal de
Contabilidade. De acordo com as normas do CFC , em relação a pessoa do Auditor a

Resolução 820/97 determina que:

•

A auditoria deve ser executada por pessoa legalmente habilitada, perante o
CRC;

•

O auditor deve ser independente em todos os assuntos relacionados com o
trabalho;

•

O auditor deve aplicar o máximo de cuidado e zelo na realização de seu exame
e na exposição de suas conclusões.

p)

Obrigatoriedade da Auditoria Externa

Para uma maior segurança com relação as informações constantes nas demonstrações
contábeis, para os investidores, tornou-se obrigatória a auditoria externa, para as organizações
que compõem o chamado mercado de capitais, de acordo com (FRANCO; MARRA, 2000e,
p.51) são as seguintes organizações:

•

Bancos Comerciais;

•

Bancos de Investimentos;

•

Fundos de Investimentos em Condomínio;

•

Sociedades Distribuidoras de Títulos e valores mobiliários;

•

Todas as demais entidades financeiras sujeitas a fiscalização do banco central
do Brasil;

•

Companhias abertas e as que emitirem títulos negociáveis no mercado de
capitais, incluindo suas demonstrações contábeis consolidadas;

q)

•

Sociedades Seguradoras;

•

Empresas beneficiarias de incentivos fiscais(Sudene, Sudam etc);

•

Empresas que operem com recursos do sistema financeiro da habitação;

•

Entidades da Previdência Privada(abertas e fechadas);

•

Empresas de Leasing ou Arrendamento Mercantil;

•

Operadoras de Consórcio;

•

Operadoras de Planos de Assistência a Saúde.

Auditoria Interna

Pela sua importância não poderíamos deixar de citar neste trabalho, essa ferramenta
administrativo gerencial, que é a auditoria interna. A auditoria interna através da sua atuação,
em uma organização, verifica continuamente se as políticas implantadas estão realmente
sendo seguidas, e se o controle interno funciona de forma adequada, e ainda

serve como

auxilio a auditoria externa, para melhor entendermos foi pesquisado alguns conceitos para a
luz dos mesmos, chegarmos até ao seu real objetivo.

De Acordo Com A NBC.T.12, A Auditoria Interna Constitui o conjunto de
procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia
dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e
operacionais da entidade.
A auditoria interna é aquela exercida por funcionário da própria empresa, em caráter
permanente. Apesar de seu vinculo com a empresa, o auditor interno deve exercer
sua função com absoluta independência profissional, preenchendo todas as
condições necessárias ao auditor externo, mas também exigindo da empresa o
cumprimento daquelas que lhe cabem , ele deve exercer sua função com total
obediência profissional, pois sua subordinação a administração da empresa deve ser
apenas sob o aspecto funcional.(FRANCO ; MARRA, 2001f, p. 219).
É o instrumento de controle administrativo e de verificação sistemática da eficácia e
eficiência das atividades operacionais. Enfoca a avaliação dos controles internos das
atividades e processos administrativos e operacionais, analisando as deficiências e os
riscos envolvidos, visando:

Á proteção dos bens e direitos da empresa contra fraudes, desvios, desfalques;
Á constatação de possíveis irregularidades e usos indevidos dos bens e direitos da
empresa, que comprometam seu desempenho.
Ao aprimoramento continuo da eficiência e eficácia operacional, contribuindo com
soluções que possibilitem e facilitem o atingimento das metas e dos planos
estabelecidos.(OLIVEIRA ; DINIZ FILHO, 2001b, p. 16).

A auditoria interna é uma atividade de avaliação independente dentro
da empresa, que se destina a revisar as operações, como um serviço
prestado á administração . Constitui um controle gerencial que
funciona por meio da analise e avaliação da eficiência de outros
controles. É executada por um profissional ligado á empresa,... sempre
em linha de dependência da direção empresarial. O auditor interno é
pessoa de confiança dos dirigentes; está vinculado á empresa por
contrato trabalhista. (CREPALDI, 2000a, p.41).

È uma atividade de avaliação independente, que atuando em parceria com
administradores e especialistas deverá avaliar a eficiência e eficácia dos sistemas de
controle de toda a entidade, agindo proativamente, zelando pela observância ás
políticas traçadas e provocando melhorias, fornecendo subsídios aos proprietários e
administradores para a tomada de decisão, visando ao cumprimento da missão da
entidade. (PAULA, 1999, p.23).
O objetivo da auditoria interna é auxiliar todos os membros da administração no
desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, fornecendo-lhes analises,
apreciações, recomendações e comentários pertinentes as atividades examinadas.
(CREPALDI, 2000b, p.41)

a) Comparativo da Auditoria Interna com a Externa – Existem algumas diferencias
entre auditoria interna e externa, conforme pode-se visualizar através do quadro
número 2.

AUDITORIA INTERNA
1.Proteção da organização

AUDITORIA EXTERNA
1.Proteção do Investidor

2.Acompanha o cumprimento de normas técnicas 2.Analisa e testa os sistemas de controle interno e
e a política Adm. da empresa na execução de contábil, em busca da razoável fidedignidade das
seus objetivos
DF’s
3.O auditor interno desenvolve, continuamente 3.O auditor externo desenvolve o trabalho por
seu trabalho que termina em relatório
gestão (anual) que termina em parecer
4.O grau de independência o auditor interno é 4. O grau de independência do auditor ex-terno é
limitado porém segue as normas e procedimentos amplo e o trabalho é exercido com observância
de auditoria na execução do trabalho
das normas internacionais
5.Objetiva previnir erros e fraudes, sugerindo aos 5. Objetiva reprimir erros e fraudes
diretores do poder de decisão os ajustes
necessários
Quadro 2 – Comparativo da Auditoria Interna X Auditoria Externa
Fonte: Magalhães, 2001 p. 28.

b) Quadro Comparativo entre O Trabalho da Auditoria Interna e Externa - Do mesmo
modo que existem diferenças entre Auditoria Interna e Auditoria Externa, por
extensão e até por lógica, também identifica-se diferenças básicas entre o trabalho
do auditor interno e do auditor externo, inclusive normas editadas pelo CFC que
norteiam

a execução do trabalho desses profissionais., conforme pode ser

visualizado no quadro 3.

DIFERENÇAS DO
TRABALHO
Propósito

AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA EXTERNA

Analise da atividade
operacional

Emissão de opinião sobre
Demonstrações Contábeis

Parâmetro para execução dos
trabalhos

Normas de Controle Interno
Políticas e procedimentos da
empresa

Princípios fundamentais de
contabilidade

Preocupação com os Controles
internos

Eficiência e qualidade do
controle

Efeitos relevantes nas
demonstrações contábeis

Dependência profissional

Dependência do emprego

Independência profissional

Forma de Relatórios

Não padronizados

Padronizados

Principais Usuários

Gestores da empresa

Acionistas, Mercados de
Capitais e Credores.

Quadro 3 – Comparativo entre o trabalho da Auditoria Interna e Auditoria Externa
Fonte: Oliveira e Filho, 2001, p. 22.

5

CONTROLE

Controle é a verificação das práticas de gestão em outras palavras, o controle consiste
em verificar se as atividades estão sendo executadas de acordo com as diretrizes estabelecidas
pela organização, alguns conceitos oriundos da pesquisa feita nos ajuda , no sentido de
fornecer a comprovação de sua importância em todos os procedimentos administrativos por
representar a base de toda uma estrutura organizacional, conforme demonstraremos no
decorrer deste capitulo.

Controle é a função administrativa que consiste em medir e avaliar o desempenho
dos subordinados para assegurar que os objetivos da empresa sejam atingidos. A
tarefa do controle é verificar se tudo está sendo realizado em conformidade com o
que foi planejado e organizado, de acordo com as ordens dadas, para identificar os
possíveis erros ou desvios,a fim de corrigi-los e evitar a sua repetição
(CHIAVENATO, 2000b, p. 54).
O controle é a conclusão lógica do ciclo administrativo. Ele segue a execução do
programa, verificando a manutenção dos padrões prefixados e procurando assinalar
e remover, tempestivamente, qualquer obstáculo ou anomalia prejudicial ao regular
funcionamento de todo o sistema (RONCHI, 1978, p. 55).
Controle é o processo administrativo que consiste em verificar se tudo está sendo
feito de acordo com o que foi planejado e as ordens dadas, bem como assinalar as
faltas e os erros, a fim de repará-los e evitar sua repetição (SILVA, 1980a, p. 80).

5.1

a)

PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E IMPORTÂNCIA DO CONTROLE

Princípios do Controle

Por representar um instrumento administrativo que alicerça toda estrutura
organizacional, de modo a permitir um melhor entendimento de seu funcionamento como
também uma avaliação da sua execução alguns princípios devem ser observados com cuidado

segundo, Chiavenato, 2000c), esses princípios são:

•

Principio do Objetivo – O controle deve contribuir para o alcance dos
objetivos da empresa por meio da indicação dos erros ou falhas em tempo
adequado para permitir a ação corretiva oportuna. Porem, o controle deve
proporcionar as devidas correções para que não ocorram desvios em relação
aos objetivos fixados;

•

Principio da Definição dos Padrões – O controle deve basear-se em padrões
bem definidos. Geralmente,os padrões são definidos no planejamento, ou seja
antes da execução dos trabalhos e devem servir de critério para o futuro
desempenho;

•

Principio da Exceção – Este principio foi formulado por Taylor, que achava
que a atenção do administrador não deve fixar-se demais sobre as coisas que
andam bem. O administrador precisa estar atento para as coisas que andam
mal,ou seja, para as exceções. Diz este principio que o controle deve
concentrar-se sobre as situações excepcionais, isto é,sobre os desvios ou
variações mais sérias e não sobre as situações normais que ocorrem dentro dos
padrões estabelecidos;

•

Principio da Ação – O controle somente se justifica quando proporciona ação
corretiva adequada sobre as falhas ou desvios apontados. O controle deve
acionar alguma coisa sempre que ocorra variação em relação ao padrão. È
exatamente para isto que existe o controle: Provocar ação corretiva para
restabelecer o desempenho dentro do padrão fixado, sempre que necessário.
(Chiavenato, 2000d, p.58).

O processo administrativo, poderíamos assim dizer, possui ferramentas como o
planejamento, organização, direção e controle, que funcionam como engrenagens, uma
dependendo da execução correta da outra para alcançar, dessa forma, o objetivo desejado, e
assim encerrar o ciclo de trabalho conforme ilustrado na Figura 1.

Planejamento

Organização

Direção

Controle

Fígura 1 – Mostra o ciclo de trabalho de acordo com as ferramentas assim apresentadas
Fonte: Chiaventado, 2000, p.54

b)

Objetivos do Controle

O controle tem como objetivos segundo Chiavenato (2000e) a correção de falhas ou
erros e prevenção de novas falhas ou erros seja no planejamento, na organização ou na
direção, isso em tempo hábil para que ocorra uma melhora gradativa em todo o processo
operacional.

c)

Importância do Controle

A importância do controle se verifica conforme Chiavenato (2000f), a partir do
momento

que

as

principais

funções

administrativas(planejamento,organização,direção)alcançaram seus objetivos.
Contudo os resultados virão sem tantos problemas existentes num processo

administrativo e acompanhado de um crescimento estruturado.

5.2

CARACTERÍSTICAS, CLASSIFICAÇÃO E ETAPAS DO CONTROLE

a)

Características do Controle

O controle necessita ter como características fatores que possibilitem em momentos
precisos introdução de medidas a viabilizar a realização do que foi planejado, organizado e
dirigido, para o alcance dos objetivos almejados pela organização,nesse sentido Silva (1980b)
cita como características:

•

Maleabilidade – Possibilitar a introdução de mudanças decorrentes de
alterações nos planos e nas ordens;

•

Instantaneidade - Acusar o mais depressa possível as faltas e os erros
verificados;

•

Correção - Permitir a reparação das faltas e dos erros, evitando-se a sua
repetição (Silva, l980c, p.80).

b)

Classificação do Controle

O controle se constitui de todo um processo que envolve algumas importantes etapas, cada
uma com seu objetivo,

visando obter excelência nos resultados, para Silva (1980d), o

controle Classifica-se conforme:

•

Quanto à fase de execução
Quando do planejamento
Quando da execução
Quando da apuração dos resultados

•

Controle quanto ao tempo
Controle Antecedente (antes...)
Controle Concomitante (durante...)
Controle Subseqüente (depois...)

•

Controle quanto á duração
Controle permanente(execução constante)
Controle temporário(execução variável)

•

Controle quanto ao processo
Estabelecimento de padrões(critérios ou normas de serviços
Avaliação

e Comparação de desempenho(comparar,medir ou verificar os

resultados com o padrão).
Correção dos desvios (corrigir os planos, modificar objetivos e mudar pessoal).

O controle quanto ao processo é uma parte que muito interessa a auditoria externa
pois a partir da avaliação, através do planejamento o auditor verificar o grau de risco de
auditoria como também todos os procedimentos referentes a extensão do trabalho, uma vez
que a mesma está relacionada com a implantação dos padrões como também as políticas
administrativas.

c)

Etapas do Controle
O controle se reveste de todo um processo, segundo Chiavenato (2000g) que se faz

necessário, o mesmo se compõe de algumas etapas e são elas:

a) Estabelecimento de Padrões
Com o estabelecimento de padrões o controle tem um ponto de partida conforme
Chiavenato (2000h) para alcançar o resultado desejado, e conseqüentemente comparar o
desempenho futuro, nessa citarei alguns dentre eles:

•

Padrões de Quantidade – Como quantidade de produção,estoque de matériaprima, volume de vendas etc;

•

Padrões de Qualidade – Como no controle de qualidade dos produtos fabricados,
na especificação de medidas etc;

•

Padrões de Tempo – Como os padrões de tempo das tarefas ou operações de
operários, duração do ciclo de produção etc;

•

Padrões de Custo – Como o custo padrão para comparação dos custos de
produção,custo de matéria-prima, custo de mão-de-obra etc.

b) Avaliação do Desempenho
No controle a avaliação do desempenho para Chiavenato (2000i) é uma etapa em que
se verifica o que esta sendo feito e o que já foi feito.

c) Comparação do Desempenho com o Padrão Estabelecido

Nesta etapa do controle alem de avaliar o que esta sendo feito, e o que já foi feito
conforme Chiavento (2000j), avalia-se principalmente a existência de alguma divergência

com os padrões previamente estabelecidos, e se essas divergências estão dentro do limite de
tolerância ou não.

d) Ação Corretiva

Para Chiavenato (2000l) a ultima etapa do controle, permite a correção de alguma
variação erro ou falha localizada, se assim for necessário, ou se estiver fora do padrão .

5.3

PRINCIPAIS ÁREAS DE CONTROLE

Algumas áreas nas empresas, por suas atividades representarem a base de sustentação
a concretização de um negocio, merecem uma maior atenção com relação ao controle e
segundo Chiavenato, (2000m) são as seguintes:

•

Área Institucional – Refere-se ao controle da empresa como um todo, como
por exemplo, o desempenho global da empresa por meio de relatórios e
balanços contábeis, o controle de lucros e perdas, o controle do retorno sobre o
investimento etc;

•

Área de Finanças - Refere-se a administração dos recursos financeiros da
empresa,como o controle orçamentário, a contabilidade de custos, o controle
dos investimentos etc;

•

Área de Produção - Refere-se a administração dos recursos materiais da
empresa,como o planejamento e controle de produção, o controle de
materiais,o controle de estoques, o controle de qualidade etc;

•

Área

Mercadológica

–

Refere-se

á

administração

dos

recursos

mercadológicos ou comerciais da empresa, como o controle das vendas, o
controle de estoques de produtos acabados, o controle das entregas a clientes,o
controle de promoção e propaganda etc;
•

Área de Pessoal – Refere-se á administração dos recursos humanos da
empresa, como o controle de freqüência, o controle das férias de pessoal, o
controle de entradas e saídas de pessoal etc.

6

CONTROLE INTERNO

O comitê de procedimentos de Auditoria do Instituto Americano dos Contadores
Públicos Certificados, AICPA, conceitua o controle interno como:

O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos
métodos e medidas, adotados pela empresa para proteger seu patrimônio, verificar a
exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência
operacional e encorajar a adesão à política traçada pela administração
( ATTIE, 1998a, p. 110).

a)

Interpretação do Conceito de Controle Interno (AUDITORIA, 2004).
De acordo com o AICPA o conceito de controle interno pela sua amplitude, abrange

todos os segmentos de uma organização, define os aspectos para que um gestor sinta a
necessidade de adequação do mesmo por representar uma base na estrutura organizacional,
nesse sentido devemos analisar cada componente desse conceito :

•

Políticas - compreendem o conjunto de declarações de caráter administrativo a
respeito das intenções da organização em relação a um determinado tema.
Podem ser conceituadas como "guias de raciocínio" planejadas para a tomada
de decisões em níveis inferiores, decisões estas aplicáveis a situações
repetitivas, tendo em vista canalizar as decisões para os objetivos
estabelecidos.

É possível a identificação de dois níveis distintos de

preocupação em termos do estabelecimento de políticas:
•

Políticas globais, que afetam todo o comportamento da organização (políticas
estratégicas);

•

Políticas operacionais, que tem uma menor faixa de influência e que muitas
vezes, aparecem como verdadeiras "regras de trabalho";

•

Objetivos - devem ser entendidos como seus planos e declarações estratégicas
no amplo sentido. O estabelecimento de objetivos precede sempre a escolha
das metas e seleção, desenho, implementação e manutenção dos sistemas que
têm como finalidade a segurança na consecução dos objetivos;

•

Metas - são alvos específicos, quantificados, dentro de sistemas específicos e
podem também ser denominados como metas operacionais, padrões
operacionais, nível de desempenho ou resultados esperados. Devem ser
identificadas em cada sistema, claramente definidas, mensuráveis, com

adequado grau de realismo e consistentes com os objetivos estratégicos. Os
riscos de sua não realização devem ser também explicitamente reconhecidos;
•

Plano de organização - é o modo pelo qual se organiza um sistema. A
estrutura organizacional necessita corresponder a uma divisão de trabalho,
adequada e balanceada, de forma que sejam estabelecidas as relações de
autoridade e responsabilidade entre os vários níveis, pelas parcelas de trabalho
exigidas para a consecução dos objetivos da empresa, e de maneira que sejam
definidas, claramente, as responsabilidades e autoridades dos diversos níveis.
Representa, em outras palavras, a definição de quem faz o que, e quem tem
autoridade sobre quem na empresa;

•

Métodos e medidas - estabelecem os caminhos e os meios de comparação e
julgamento para se chegar a determinado fim, mesmo que não tenham sido
preestabelecidos formalmente (normas, sistemas, manuais de serviço, rotinas,
etc.). A empresa, como um todo, pode ser caracterizada como a conjunção de
vários subsistemas. Cada um dos subsistemas, por sua vez, compõe-se de uma
cadeia de procedimentos destinados a gerar e registrar informações finais. O
planejamento de um sistema, além de resultar num sistema eficiente, prático,
econômico e útil, deve levar em conta a definição de procedimentos
especificamente destinados a promover o controle sobre as operações e as
atividades preferencialmente formalizadas através de manuais;

•

Proteção do patrimônio - compreende a forma pela qual são salvaguardados
e defendidos os bens e direitos da empresa (custódia,
contabilização de bens, alçadas, normas, etc.);

controle e

•

Exatidão e fidedignidade dos dados contábeis - correspondem a adequada
precisão e observância aos elementos dispostos na contabilidade. A
classificação dos dados dentro de uma estrutura formal de contas, seguida da
existência de um plano de contas que facilite o seu registro, preparação e
contabilização de um manual descritivo do uso das contas conjugado à
definição de procedimentos que possibilitem a análise, a conciliação e a
solução tempestiva de quaisquer divergências são elementos significativos
para a expressão da fiel escrituração contábil (Plano Geral de Contas, regras de
contabilização, manuais de serviços, conciliação contábil dos diversos
sistemas com a contabilidade, levantamentos das contas não escrituradas
eletronicamente, etc.);

•

Eficiência operacional - compreende a ação ou força a ser posta em prática
nas transações realizadas pela empresa. A definição de adequado plano de
organização aliada aos métodos e procedimentos bem definidos, assim como a
observação de normas salutares no cumprimento dos deveres e funções com a
existência de pessoal qualificado, treinado para desenvolver suas atividades e
adequadamente supervisionado por seus responsáveis, tendem a implementar a
desejada eficiência nas operações.

Finalmente, vamos colocar na análise dois componentes, que embora não apareçam
claramente no conceito de Controle Interno, estão presentes em todos os fatores acima
descritos:

•

Interdependência - pela descrição dos fatores de controle anteriormente
dispostos, fácil é compreender que todos os itens se interinfluenciam de forma
acentuada. Esses elementos, pela importância intrínseca de cada um, são de tal
forma essenciais para um controle interno adequado, que uma grave
deficiência de qualquer deles comprometeria o funcionamento eficiente de
todo o sistema.

As políticas operacionais são fundamentais ao planejamento e operação dos sistemas,
e estes por sua vez, fluem segundo o "arranjo organizacional" definido.
Assim sendo, se os procedimentos componentes de um sistema foram estabelecidos de
conformidade com uma determinada política, a execução desses procedimentos corresponde,
por si só, ao cumprimento da política estabelecida. Por outro lado, fica evidente a extrema
dificuldade de se ter sistemas eficientes onde inexistem políticas adequadas, ou em situações
organizacionais confusas e vice-versa.
•

Pessoal - é necessário lembrar que estes planos de políticas, sistemas e
organização são "ferramentas" utilizadas por pessoas.

Dentro de uma visão sistêmica da empresa, fácil é compreender que, mesmo com
sistemas, políticas etc. adequadamente planejados, a eficiência administrativa será
comprometida, se a empresa não dispuser de um quadro de pessoal adequadamente
dimensionado, capaz, eficiente e motivado.
Com base nos fatores acima expostos, podemos definir controle interno como sendo o
conjunto de políticas estratégicas e operacionais, procedimentos e definições de estrutura
organizacional, operado por pessoas capacitadas, e que visam salvaguardar os ativos da
empresa, assegurar a fidedignidade das informações contábeis e gerenciais e estimular a

eficiência operacional.

A importância do controle interno fica patente a partir do momento em que se torna impossível conceber uma empresa que não disponha
de controles que possa garantir a continuidade do fluxo de operações e informações propostos. (ATTIE, 1998b, p. 112).

“Toda empresa possui controles internos. A diferença básica é que estes podem ser
adequados ou não”. (ATTIE, 1998c, p.113).
Essas informações confiáveis auxiliam para a tomada de decisões, com vistas no
objetivo comum da empresa que é gerar riquezas, que se traduz na forma de rendimentos para
os proprietários, impostos para a coletividade e empregos.

No entanto, para que a empresa cumpra seu papel torna-se necessário assegurar que
suas atividades sejam adequadamente controladas. Controlar, portanto, é uma questão de
sobrevivência.
Com efeito, as grandes corporações, justamente por envolverem entrelaçamentos
econômicos de grande complexidade, afetando desde a economia familiar e societária até o
próprio contexto econômico nacional e mundial, necessitam desse controle.
Casos recentes, de fraudes contábeis, como os da World.Com. e da ENRON
envolvendo empresas gigantescas da economia norte-americana demonstram que a
ineficiência de controles internos podem afetar, irremediavelmente, as relações econômicas de
um determinado segmento ou vários segmentos, até mesmo da economia nacional e mundial.
Outra peça de fundamental importância que não poderíamos deixar de citar neste
trabalho é a contabilidade, uma vez que a mesma juntamente como controle interno, se
completam, o controle é responsável pelo acompanhamento dos fatos enquanto a

contabilidade cuida de toda a parte referente ao registro das operações.

A função de contabilidade como instrumento de controle administrativo é hoje
unanimemente reconhecida. Um sistema de contabilidade que não esteja apoiado em
um Controle Interno eficiente e, até certo ponto, inútil, uma vez que não é possível
confiar nas informações contidas em seus relatórios. Informações contábeis
distorcidas podem levar à conclusões erradas e danosas para a empresa (ATTIE,
1998d, p.114).

6.1

FUNÇÕES, OBJETIVOS, CARACTERISTICAS E CLASSIFICAÇÃO DO
CONTROLE INTERNO

a)

Funções do Controle Interno

Por controles internos entendemos todos os instrumentos da organização destinados à vigilância, fiscalização e verificação
administrativa, que permitam prever,observar,dirigir ou governar os acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que
produzam reflexos em seu patrimônio (FRANCO ; MARRA, 2001g, p. 267).

A função do controle interno, está intrinsecamente relacionado com todas as estruturas
da empresa , que vai desde as relações de autoridades e responsabilidade entre os vários
níveis estabelecidos e exigidos para o alcance dos objetivos, como também a proteção do seu
patrimônio , a fidelidade de seus dados contábeis, eficiência operacional no que diz respeito a
existência de pessoal bem treinado e qualificado para o desenvolvimento adequado de suas
atividades e por fim o sistema de regras imposto pelas políticas administrativas relativas a
direção dos negócios e a pratica dos princípios , normas e funções para a obtenção de

determinados resultados.

b)

Objetivos do Controle Interno
Os objetivos do controle interno devem estar diretamente ligado aos interesses

de
organização para que realmente

as políticas implantadas e objetivos almejados se

realizem.De acordo com Attie (1998e) como regra geral, o controle interno tem quatro
objetivos básicos:

•

Salvaguarda dos interesses da empresa;

•

Precisão e a confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, financeiros e
operacionais;

•

O estimulo á eficiência operacional;

•

Aderência ás políticas existentes.

Os problemas de Controle Interno encontram-se, na empresa moderna, em todos os
seus segmentos: vendas, fabricação, desenvolvimento, compras, tesouraria, etc. O exercício
de um adequado controle sobre cada uma dessas áreas assume fundamental importância para
que se atinjam os resultados mais favoráveis com menores desperdícios. É impossível
conceber uma empresa que não disponha de controles que possam garantir a continuidade do
fluxo de suas operações e informações propostas

Um controle interno adequado é aquele estruturado pela administração e que possa
propiciar com uma razoável margem de garantia que os objetivos e metas serão atingidos de
maneira eficaz, eficiente e com a necessária economicidade.
Razoável margem de garantia pode ser entendido como medidas de efetividade e a
custos razoáveis, estabelecidas para evitar desvios ou restringi-los a um nível tolerável.
Isso significa que erros e procedimentos ilegais ou fraudulentos serão evitados e, na
sua ocorrência, serão detectados e corrigidos dentro de curto prazo, pelos funcionários, como
parte de suas funções habituais. Medidas de efetividade e de custos razoáveis são a
decorrência do conceito de comparar o valor do risco ou da perda potencial contra o custo do
controle respectivo.
c)

Características do Controle Interno
Controles eficientes permitem cumprir os objetivos de maneira correta e tempestiva

com

a

mínima utilização de recursos. Para Attie (1998f), as características de um eficiente sistema
de controle interno compreendem:

•

Plano de organização que proporcione apropriada segregação de funções entre
execução operacional e custodia dos bens patrimoniais e sua contabilização;

•

Sistema de autorização e procedimentos de escrituração adequados, que
proporcionem controle eficiente sobre o ativo, passivo, receitas, custos e
despesas;

•

Observação de praticas salutares no cumprimento dos deveres e funções de
cada um dos departamentos da organização; e

•

Pessoal com adequada qualificação técnica e profissional, para execução de
suas atribuições.

d)

Classificação do Controle Interno

Os controles internos possuem objetivos específicos com uma função bastante
significativa por controlar os fatos antes, durante e após sua ocorrência, com isso os gestores
saberão agir adequadamente a cada situação, Jund (2002t), classificam os mesmos em:

•

Quanto á Função
Preventivos ou “a priori”- São os que reduzem a freqüência com que as causas
de exposição ocorrerão; agem como um guia, auxiliando para que os fatos
aconteçam de acordo com o previsto, procurando prever de antemão problemas
ou desvios do padrão.
Detectivos ou “Concomitantes”- São aqueles que detectam as causas de
exposição durante a ocorrência do fato. Todavia,não impedem que elas
ocorram. Eles alertarão da existência de um problema.
Corretivos ou “a posteriori”- São os que auxiliam na investigação e correção
das causas de exposição detectadas,pois a atividade já ocorreu, e é impossível
voltar atrás e corrigir o desempenho para levá-lo ao padrão, podendo
inclusive,já ter gerado prejuízos. Ao contrario, as correções precisam ocorrer
após o fato, o que é prejudicial.

•

Quanto á Forma de implementação
Lógicos – São os que podem ser implementados por pessoas ou por

Computadores, sem qualquer mudança significativa;
Técnicos – São aqueles incorporados aos equipamentos de computadores para
detectar falhas eletrônicas. Nenhuma situação paralela pode ser encontrada em
processamento manual.

•

Quanto ao processo Decisório
Verticais – São aqueles que seguem as linhas verticais de autoridade em um
organograma.
Horizontais – São aqueles que seguem o fluxo de processamento, cortando as
verticais.

•

Quanto á natureza
A fim de delimitar a extensão do auditor quanto á revisão do controle interno,
ele foi subdividido em dois grupos:
Controles Contábeis - Os controles internos contábeis são aqueles relacionados
com a proteção dos ativos e com a validade dos registros contábeis. Esses
controles incluem o sistema de autorização e aprovação e a segregação das
funções de registro daquelas efetuadas pelo departamento, que gera as
transações objeto de seu registro ou das relativas á custódia dos ativos.

O objetivo dos Controles Contábeis é permitir que:
•

As transações sejam registradas, quando necessário, permitindo a elaboração
periódica de demonstrações contábeis e a manutenção do controle contábil
sobre os ativos;

•

As transações sejam efetuadas de acordo com a autorização geral ou especifica
da administração;

•

O acesso aos ativos seja permitido apenas com autorização;

•

Os ativos registrados contabilmente sejam comparados com as existências
físicas em intervalos razoáveis e se tomem ações adequadas, em relação a
qualquer diferença constatada.

Controles

Administrativos

-

Os

controles

internos

administrativos

compreendem o plano de organização e todos os métodos e procedimentos
relacionados com a eficiência operacional, bem como respeito e a obediência
as políticas administrativas.
Relacionam-se indiretamente com os controles contábeis e incluem controles
estatísticos: Programas de treinamento de pessoal, controles de qualidade,
entre outros.

7

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS
Diante de tudo o que foi discorrido neste trabalho, podemos ver claramente que o

trabalho do auditor externo se concentra, sobre o sistema contábil e controle interno, até
porque essas ferramentas são peças chaves por constituírem importantes processos que
alicerçam uma estrutura organizacional, se forem executados corretamente, contudo se faz
necessário conhecermos através de estudiosos no assunto algumas metodologias adotadas na
avaliação dos mesmos.

O auditor externo trabalha essencialmente em cima do sistema contábil e do controle
interno de uma entidade, tanto privada quanto pública.
As normas internacionais de auditoria, emitidas pela Federação Internacional de
Contadores/ Sigla em Inglês-IFAC, fixam como indispensável para um auditor
externo exercer suas tarefas,uma avaliação preliminar do sistema de contabilidade e
do sistema de controle interno visando a identificar os riscos de auditoria existentes
e então definir o planejamento de seu trabalho. (NASI, 1999, p.11).

No gráfico apresentado por estudiosos como Almeida (1996) e Jund (2002u),os
mesmos ilustram como a extensão dos procedimentos a serem adotados depende da avaliação
dos controles internos.

Gráfico 1 – Mostra o volume de teste relacionado com a confiabilidade do SCI.
Fonte: Jund, 2002v, p.265).

7.1

OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E DO SISTEMA
CONTÁBIL
O principal objetivo de avaliação do sistema contábil e de controle interno é construir

uma base para determinar a natureza, oportunidade, extensão e procedimentos a serem
adotados para o trabalho de auditoria de modo que alguns pontos devem ser observados e de
acordo com a Resolução 820/97 e Jund (2002v) são:

•

O tamanho e complexidade das atividades da entidade;

•

Os sistemas de informação contábil, para efeitos tanto internos quanto
externos;

•

As áreas de risco de auditoria;

•

A natureza da documentação, em face dos sistemas de informatização adotados
pela entidade;

•

O grau de descentralização de decisão adotados pela administração da

entidade; e
•

7.2

O grau de envolvimento da auditoria interna, se existente.

MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E DO
SISTEMA CONTÁBIL
Por representarem as principais fontes de informações principalmente ao trabalho de

auditoria a fim de determinar a natureza, a oportunidade e extensão dos procedimentos a
serem adotados, onde a contabilidade é o principal meio de controle, de que dispõe a
administração do ponto de vista financeiro, esta tem a responsabilidade do registro dos fatos
após sua ocorrência(controle conseqüente), existindo o (controle concomitante) é utilizado
durante a ocorrência dos fatos e o (controle antecedente) prevê a ocorrência dos fatos. Por se
tratar de duas ferramentas tão importantes existem alguns mecanismos de avaliação que
segundo Jund (2002w) e Atti (1998g) são de grande relevância, para ajudar a validação dos
controles internos, identificando os pontos fortes e fracos, um desses mecanismos é o
questionário de avaliação de controle interno, o outro também de grande importância que é o
conceito de planilhas que conjugam varias facetas:

•

primeira faceta: encadeamento de funções, processos ou transações, num fluxo
do tipo passo a passo, amarrado a um processo/produto/serviço;

•

segunda faceta: permite que sejam descritos todos os riscos relacionados com o
fluxo, em exame independente de controles;

•

terceira faceta: permite que sejam identificados todos os controles que
porventura sejam necessários para minimizar ou eliminar os riscos elencados;

•

quarta faceta: permite que sejam registrados quais os riscos daqueles elencados
que não possuem controles e que, conseqüentemente, se constituem nas

exposições do processo;
•

quinta faceta: permite elencar as ações que precisam ser adotadas para
fortalecer o sistema de controle interno daquele processo.

7.3

LEVANTAMENTO DO AMBIENTE DE CONTROLE

Antes de iniciar o processo de avaliação dos controles internos é necessário fazer um
levantamento do ambiente de controle, nessa etapa, mapeia-se toda a organização, desde as
suas definições hierárquicas,com seus processos decisórios, ate as especificações de
transações por produtos serviços. São levantados:

•

Organogramas;

•

Definição de atribuições e responsabilidades por níveis e cargos;

•

Parâmetros para desenvolvimento de produtos/serviços;

•

Normas e procedimentos formais;

•

Política de pessoal, englobando: Contratação, Carreira, Treinamento,
demissões;

•

Políticas de cargos e salários etc.

O mecanismo e/ou ferramenta mais freqüentemente usado nesta etapa do processo é o
questionário de levantamento do ambiente de controle,onde as questões ali colocadas dizem
respeito, em sua maioria, á solicitação de documentos formais da organização, onde se
encontram consubstanciados a maioria dos assuntos listados para a etapa de levantamento de
controle.

Se alguns dos assuntos não existirem formalmente na organização, o processo de solicitação é
direcionado para o levantamento de subsídios que permitam que sejam formalizados quais
são, de fato, adotados na prática.
Fica claro que o objetivo final desta etapa é estabelecer como a empresa está
organizada, quais são suas políticas de recursos humanos praticados, quais são suas diretrizes
estratégicas, quais são os procedimentos adotados e com que níveis de responsabilidades.

7.4

FLUXOGRAMA

Os fluxogramas são um importante, segundo Jund (2002x) método de avaliação pois
de forma mais clara fixa pormenores dos sistemas,como também fornece uma visão geral, e
concisa do mesmo, saindo na frente dos métodos de avaliação como os questionários de
avaliação dos controles internos, porque facilitam todo acompanhamento e atualização, coisas
que não acontece com os chamados sistemas narrativos.

8

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de termos apresentado o quadro teórico sobre a auditoria externa, auditoria
interna,controle interno, passamos a colocar em relevo os principais pontos encontrados com
essa pesquisa.
A auditoria Externa é um conjunto de procedimentos adotados por um profissional
independente da empresa e com qualificação, para a emissão de um parecer sobre as
demonstrações contábeis, consoante a adequação dos princípios fundamentais de
contabilidade e às normas brasileiras de contabilidade. No entanto, as normas internacionais
de auditoria, emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), fixam como
indispensável para um auditor externo exercer suas tarefas, uma avaliação preliminar do
sistema de contabilidade e do sistema de controle interno, visando a identificar os riscos de
auditoria existentes e então definir o planejamento de seu trabalho.
A auditoria Externa é regulamentada e fiscalizada por órgãos reguladores da profissão,
já citados, com o objetivo de reduzir a ocorrência de erros pelos profissionais de auditoria.
Recentemente foi regulamentada a ação do profissional da auditoria através da instrução de
nº 308/99 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que delegou ao Inst. Brasileiro de
Contadores e ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC) a responsabilidade pela criação
organização e normatização de um comitê revisor que tem como finalidade revisar os
trabalhos de auditoria feitos por auditores.
O controle interno é definido como a série de políticas e procedimentos adotados pela
administração para ajudar no cumprimento do objetivo administrativo de assegurar, na
medida do possível, a execução ordenada e eficiente das atividades, incluindo, a sujeição às
políticas administrativas, a salvaguarda dos ativos, a prevenção e detecção de fraudes e erros,
a exatidão, a integridade dos registros contábeis e a elaboração oportuna de informações
financeiras confiáveis.
Diante disso pode-se concluir que o controle interno é um instrumento de vital

importância para a execução do trabalho de auditoria externa uma vez que o auditor mensura
os riscos de auditoria em conformidade com a qualidade e profundidade dos controles
internos, sendo os mesmos parte integrante de todas as atividades da empresa, que detém
todas as informações inerentes as operações , e estas são de relevante importância para o
auditor externo, por constituírem a base do conteúdo das demonstrações contábeis, principal
instrumento de trabalho da auditoria externa.
Por tudo que foi pesquisado na bibliografia que serviu de fonte de consulta para
realização do presente trabalho, observa-se que os órgãos reguladores da auditoria externa
como também os diversos conhecedores das áreas de contabilidade e auditoria reverenciam o
controle interno como elemento fundamental para a execução do trabalho de auditoria, por
entenderem que a responsabilidade pelo sucesso de uma organização é devido em parte à
excelência dos seus controles internos.
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