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RESUMO 

 

 

O trabalho apresentado a seguir trata-se da sugestão de utilização de controles internos como 

instrumentos de gestão para uma instituição de ensino superior. O estudo caracteriza-se como 

teórico-empírico, a pesquisa abordada é de forma qualitativa e com fins descritivo. É um 

estudo de caso realizado na instituição de ensino Faculdade Anglicana de Tapejara. Para fins 

de análise dos resultados foram utilizados dados primários, como também, a elaboração de um 

Check List e de visitas in loco, com realização de entrevistas aos responsáveis de alguns 

setores da instituição. Ainda, definiram-se indicadores para avaliar o grau de satisfação das 

respostas encontradas com relação aos controles internos averiguados no Check List. Após 

feita esta análise, sugeriu-se um conjunto de controles internos que podem ser utilizados no 

processo de gestão do patrimônio para os setores que apresentaram ausência de controles. A 

elaboração deste estudo possibilitará que outros estudos sejam realizados de modo a dar 

continuidade a este trabalho, buscando aplicar os controles sugeridos e acompanhar seus 

efeitos na gestão. 

 

Palavras-chave: Contabilidade. Auditoria. Controle Interno. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os primeiros indícios de contabilidade são muito antigos, eles surgiram da necessidade 

dos indivíduos em controlar seus patrimônios. Seus registros eram rudimentares, mesmo 

assim a contagem do inventário, por exemplo, exercia um papel fundamental na evidenciação 

do patrimônio.  

Com passar dos anos, mais precisamente no Período Medieval, conforme Iudícibus 

(2010), iniciaram-se as primeiras trocas de mercadorias e serviços na Babilônia (hoje Iraque), 

como também as cobranças de impostos por parte do governo daquela época. A medida que as 

transações de bens e serviços cresciam os registros contábeis também aperfeiçoavam-se, afim 

de gerar informações de maior credibilidade para os usuários delas. Isso servia tanto para os 

comerciantes acompanharem suas movimentações quanto para o governo egípcio no controle 

da arrecadação dos tributos. 

No Brasil, o profissional contábil teve sua profissão reconhecida somente em 1931, 

conforme o Decreto no 20.158 (Lei Francisco Campos), que organiza o ensino comercial e 

regulamenta a profissão. Porém, a figura do contador, em sua maioria, sempre foi vista como 

um gerador de informações de interesse do fisco e era conhecido como guarda-livros. Isso 

perdurou-se até o ano de 1958, quando a Lei no 3.384 deu nova denominação a profissão. 

A partir de então, essa visão a respeito do trabalho do contador vem mudando, 

principalmente, nos últimos tempos no Brasil. Sendo que uns dos fatores que levam essa 

alteração são a atual competitividade existente entre as empresas e a busca por novos 

mercados em especial o mercado internacional, as alterações da Lei 6.404/76 e adoção da Lei 

11.638/07. Como também, a crescente preocupação com as questões socioambientais, a 

existência de fraudes nas empresas e a necessidade de gerar informações gerencias para a 

tomada de decisões, desta forma, contribuíram para a remodelação do perfil profissional dos 

contadores. 

Todavia, apesar de ocorrerem essas alterações na área contábil, as obrigações fiscais 

mantiveram-se e, por sua vez, também apresentaram alterações dentre elas a transmissão 

online dos informativos fiscais por meio dos SPED`s. Exigindo, assim, maior atenção dos 

contadores para a entrega destas obrigações, bem como dos prazos de envio das mesmas, 

voltando o seu foco para atender a demanda de exigências fiscais. 
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E é neste contexto, que nasce a figura de um novo profissional, o controller, com o 

objetivo de atender as demandas gerencias das empresas, utilizando-se como instrumentos de 

trabalho os controles internos e aliado a auditoria.    

Os controles internos devem ser eficientes e eficazes, capazes de garantir que as 

informações geradas durante a execução das atividades da empresa sejam de forma 

tempestiva, úteis e confiáveis promovendo a eficiência nas tomadas de decisões. E a auditoria, 

tem por objetivo verificar se os controles estão sendo cumpridos e se são confiáveis. 

Conforme Lima e Castro (2009, p.2), a auditoria “colabora para a evidenciação de erro, 

omissão ou fraude, salvaguardando o patrimônio da organização”. 

Contudo, a presente pesquisa buscará na teoria o embasamento teórico sobre o tema 

auditoria e controles internos. Para tanto, serão apresentados os conceitos da contabilidade, da 

auditoria e dos controles internos aplicados à área contábil, operacional, de gestão, de 

sistemas informatizados, de qualidade e pedagógica. Além da caracterização da instituição 

unidade de estudo desta pesquisa visando identificar quais são os controles internos que 

melhor se aplicam a esta entidade.   

 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA   

 

 

A falta de controle sobre os bens em uma entidade pode acarretar em grandes perdas 

quando estas não forem identificadas. Uma delas é a perda de informações concretas no 

processo de tomada de decisões. 

Com o objetivo de evitar que fatos como estes ocorram em organizações a pesquisa a 

ser elaborada procurará demostrar a importância que os controles internos possuem, tendo 

como objeto de estudo uma instituição de ensino superior. 

Desta forma, a pesquisa buscará responder ao seguinte questionamento: Como 

implantar uma proposta de controles internos para uma instituição de ensino superior   
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1.2 OBJETIVOS  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Sugerir um conjunto de controles internos que possam ser utilizados em uma 

instituição de ensino superior de pequeno porte afim de auxiliar no processo de gestão. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Elaborar um Check List de controles internos de uma instituição de ensino superior 

com base na literatura existente. 

b) Verificar na instituição alvo do estudo se há e quais são os controles internos 

utilizados atualmente. 

c) Apresentar um conjunto de controles internos que possam ser aplicados em uma 

instituição de ensino superior. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A opção pela escolha do tema auditoria e controles internos justifica-se pelo interesse 

da acadêmica em aprofundar o conhecimento nesta área, visando conciliar a teoria com a 

prática tendo como objeto de estudo uma instituição de ensino superior. 

O estudo teórico contribuirá para a análise dos conceitos, para a apreciação dos 

modelos de controles internos já existentes e para o conhecimento das normas que regem o 

tema em questão. Da mesma forma, a aplicação prática também terá sua contribuição pois ela 

possibilita melhor entendimento sobre tema abordado e visa verificar como é a aplicabilidade 

dos métodos de controles internos na instituição de ensino objeto do estudo. 

Outro ponto relevante que induziu a realização da pesquisa é a valorização do 

profissional contábil e da própria contabilidade. Apesar de serem tantas as obrigações fiscais, 
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com o passar do tempo e com crescimento de muitas das empresas, a contabilidade gerencial 

dentro das entidades passou a ser tratada com a mesma relevância que os informativos fiscais. 

O trabalho gerencial permite que o contador registre na contabilidade dados mais 

reais, tendo por base a análise das informações pela sua essência, proporcionando maior 

seguridade para os usuários das informações no processo decisório. Valorizando, desta forma, 

o objetivo da contabilidade nas empresas que é de fornecer informações estruturadas de 

natureza econômica, financeira e física aos usuários internos e externos à entidade 

(IUDÍCIBUS et al., 2010).   

A auditoria e os controles internos tem papel fundamental na contabilidade gerencial. 

A pesquisa procurará identificar dentro da instituição de ensino objeto de estudo quais são 

estes papéis e demonstrar a importância destes para as partes relacionadas da instituição, 

utilizando-se de um conjunto de indicadores essenciais para a execução dos controles internos 

na instituição de ensino objeto de estudo. 

Contudo, a realização desta pesquisa além de contribuir para o desenvolvimento do 

aprendizado da acadêmica quanto aos conceitos e da resolução do problema do tema abordado 

ela também, buscará demostrar um modelo eficiente de controles internos, afim de 

disponibilizarem informações de caráter gerencial para a tomada de decisões e de 

salvaguardar o patrimônio da entidade.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ENTIDADES DE ENSINO NO BRASIL 

 

 

 No Brasil, o Ministério da Educação (MEC), criado em 1930, é o órgão responsável 

por credenciar, autorizar e reconhecer as entidades de ensino. Ele abrange a política nacional 

de educação, educação infantil, educação em geral, avaliação, informação e pesquisa 

organizacional, o magistério e a assistência financeira a famílias carentes para a escolarização 

de seus filhos ou dependentes. Para desempenhar a maioria das funções citadas acima o MEC 

utiliza-se de um sistema eletrônico, o e-MEC (sistema eletrônico de fluxo de trabalho e 

gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no 

sistema federal), para o acompanhamento de tais fatos (MEC, 2013). 

 Assim, para que uma instituição possa ser inserida no mercado ela precisa estar de 

acordo com os requisitos estabelecidos pelo MEC. 

Em 1996 foi aprovada a Lei 9.394/96 com o objetivo de estabelecer diretrizes e bases 

a educação escolar desenvolvida em instituições próprias de ensino no Brasil. De acordo com 

esta lei, a educação escolar é composta por dois níveis: a educação básica, que compreende a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e a educação superior.  

Conforme a Lei 9.393/96, a educação infantil será ofertada por creches ou entidades 

afins para crianças com idade até três anos e por pré-escolas para crianças de quatro a cinco 

anos. Elas terão como objetivo o desenvolvimento intelectual da criança quanto aos aspectos 

físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. Ao ensino fundamental é assegurado o ensino 

gratuito quando este for em escolas públicas, presencial e com duração de nove anos. E o 

ensino médio por sua vez, terá a duração mínima de três anos e tem como finalidade a 

consolidação e aprofundamento de conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

preparação para o mercado de trabalho e cidadania, formação ética, intelectual e crítica do 

aluno e compreensão dos fundamentos científicos-tecnológicos.   

De acordo com o MEC (2015), as instituições de ensino superior podem ser 

caracterizadas como universidades, centros universitários ou faculdades. Sendo que estas, 

quanto a categoria administrativa, podem ser públicas ou privadas e com relação as 

modalidades de ensino eles podem ser ministrados de forma presencial ou a distância. Ainda, 

a educação superior abrange os cursos de bacharelado, licenciatura e cursos superiores em 
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tecnologia. Esta modalidade de instituição possui e deve seguir os seguintes instrumentos 

legais: Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 10.861/2004, que 

trata a criação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), Decreto 

5.773/2006, regulamenta, supervisiona e avalia a educação superior, portaria n0 40/2007, 

institui o e-MEC, portaria normativa 1/2007, ciclo avaliativo do Sinaes, portaria normativa n0 

4/2008, a qual regulamenta a aplicação do conceito preliminar de cursos superiores – CPC, 

para processos de renovação de reconhecimento, portaria normativa n0 12/2008, a qual 

estabelece o Índice geral de cursos da instituição de educação superior (IGC) e a portaria 

normativa n0 10/2009, que fixa critérios para dispensa de avaliação no local e dá outras 

providências.  

 

   

2.2 ORIGEM DO CONHECIMENTO CONTÁBIL E A EVOLUÇÃO DA 

CONTABILIDADE 

 

 

Conforme Iudícibus et al. (2010), para alguns teóricos a contabilidade existe desde, 

aproximadamente, 4.000 anos antes de Cristo. Quando o homem, mesmo sem o conhecimento 

da escrita e dos números, fazia a contagem do inventário do seu rebanho de ovelhas no início 

e no fim de cada inverno.  

 A contagem era realizada por meio do uso de pequenas pedras, cada pedra 

representava uma ovelha. Assim, para cada ovelha que nascia uma nova pedra era 

acrescentada, da mesma forma, para cada ovelha descartada ou perdida uma pedra era retirada 

da contagem. Portanto, através da variação das pedrinhas o homem conseguia mensurar o seu 

patrimônio naquele período. 

No entanto, com o passar do tempo o homem percebeu que as ovelhas além de 

constituírem seu patrimônio, também produziam lã que, por sua vez, poderiam ser 

comercializadas. A lã, passou então, a ser objeto de troca na aquisição de instrumentos de caça 

e pesca. Mas para isso, foi preciso dar valores aos bens, ou seja, quanto ele precisaria ter em 

quantidade de lã para adquirir um equipamento de pesca ou caça. 

Assim, à medida que as operações de trocas aumentavam a utilização da informação 

contábil tornava-se indispensável e precisou ser aprimorada.  
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Em 1202, Leonardo Fibonacci publicou o livro Liber Abacci (Livro do Cálculo), 

neste livro Fobonacci expôs métodos de cálculos financeiros para as operações mercantis 

(ATTIE 2011). 

Em 1494, a contabilidade teve mais um marco em seu processo evolutivo, a 

escrituração das contas mercantis usando o método das partidas dobradas criado por Luca 

Paciolli, também conhecido como tractatus. Para ele para todo débito corresponde a um 

crédito de igual valor, o mesmo ocorre ao contrário, ou seja, para todos os valores lançados a 

débito haverá o mesmo valor no lado do crédito (PADOVEZE, 2010). 

Em 1840, surgiram as primeiras obras que demonstraram o interesse pela história da 

contabilidade. Francesco Villa, publicou o livro: A contabilidade aplicada à administração 

pública e a administração privada (ATTIE 2011). 

A partir de 1940, a contabilidade passou a ser estudada como um ciência. Para 

Marion (2013, p. 2), a “contabilidade não é uma ciência exata. É uma ciência social, pois é a 

ação humana que gera e modifica o fenômeno patrimonial.” A contabilidade tem por objeto 

resguardar o patrimônio de uma entidade através da geração de informação úteis para as 

tomadas de decisões.  

  Deste modo, a contabilidade segundo classificação no site do CRCSE (2015), 

quanto ao seu processo de evolução, pode ser identificada em quatro períodos conforme o 

Quadro 1:  

Quadro 1: Períodos de evolução da contabilidade 

Data Fato  

 +/- 8.000 anos atrás até 1202 História Antiga ou da Contabilidade Empírica. 

1202 a 1494  História Média ou da Sistematização da Contabilidade. 

1494 a 1840 História Moderna ou da Literatura da Contabilidade 

1840 até os dias atuais  História Contemporânea ou Científica da Contabilidade 
Fonte: Elaborado pela autora (2015).  

Segundo Marion (2013), o fim da Segunda Guerra Mundial propiciou a expansão das 

empresas e, por consequência, dos mercados por elas atendidos, assim, as negociações 

deixaram de ser apenas locais e passaram a ser também com mercados externos. Além disso, 

empresas multinacionais instalaram filiais em outros países. 

A contabilidade passou a ser, então, a principal fonte de comunicação entre as 

empresas. Mas para isso as informações precisariam ficar mais harmônicas, para a melhor 

utilização dos demonstrativos contábeis.   
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A harmonização das normas contábeis num âmbito mundial é um movimento que 

surge como forma de atender a maximização da utilidade de informação contábil 

para todos os usuários principalmente para os mercados de capitais (MARION,2013 

aput CARVALHO; LEMES 2004, p. 2). 

 

Assim sendo, em 1973, foi criado o IASB – Comitê de Normas Internacionais de 

Contabilidade, com sede em Londres na Grã-Bretanha. Ele é constituído por mais de 140 

entidades profissionais que visam a padronização das normas contábeis. O Brasil está 

representado pelo IBRACON – Instituto Brasileiro de Contadores e pelo CFC – Conselho 

Federal de Contabilidade.    

Em 07/12/1976, foi aprovada a Lei 6.385/76 que cria a Comissão dos Valores 

Mobiliários, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de 

valores mobiliários no Brasil (CVM). E junto com ela, aprovada em 15/12/1976 a lei 

6.404/76, que dispõem de normas que regulamentam as sociedades por ações.   

Mas foi em 2007, o primeiro passo para iniciar a harmonização das demonstrações 

contábeis no Brasil. Em 28 de dezembro de 2007 a Presidência da República aprovou a Lei 

11.638/2007, que alterou e revogou dispositivos das leis no 6.404/76 e 6.385/76 quanto a 

elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. Ela está alinhada as normas 

internacionais de contabilidade. 

Visando auxiliar as empresas na convergência às normas internacionais, foi 

desenvolvido e formalizado o Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) por meio da 

Resolução CFC no 1.055/05 pelos seguintes órgãos: Associação Brasileira das Companhias 

Abertas (ABRASCA), Analista e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 

(APIMEC NACIONAL), BM&FBovespa, Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) e Instituto 

dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) (IUDÍCIBUS et. al, 2010). 

Seu objetivo, conforme disposto no site do CPC (2015), é: 

O estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos 

de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a 

emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e 

uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a 

convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais.   

 

 Para Marion (2013), o CPC surgiu em função da necessidade as convergências às 

normas internacionais de contabilidade. Era preciso a criação de um órgão que centralizasse 

essa demanda e que auxiliasse por meio de seus pronunciamentos as partes envolvidas neste 

processo de conversão. 
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Ele é composto por 47 pronunciamentos, incluindo o pronunciamento referente a 

contabilidade para as pequenas e médias empresas.  

O processo de padronização prioriza algumas particularidades essenciais para a 

qualidade das informações contábeis e que foram adotadas pelo CPCs. As demonstrações 

financeiras devem ser compreensíveis, relevantes, confiáveis, prudentes, comparáveis e 

tempestivas, também precisam evidenciar a materialidade das informações, a primazia da 

essência sobre a forma, integralidade, continuidade, equilíbrio entre custo e benefício e serem 

apuradas pelo regime de competência.   

Neste âmbito, os controles internos e a auditoria desempenham papéis fundamentais. 

 

 

2.3 CONCEITO DE AUDITORIA 

 

 

Conforme Lima e Castro (2009), a auditoria é um exame analítico de determinada 

operação, a fim de atestar a sua validade. Ela tem por objeto o controle do patrimônio das 

entidades. Este controle pode ser realizado por meio de registros contábeis, documentos, 

fichas e outros, desde que os mesmos sejam legais e estejam de acordo com os atos e fatos 

administrativos, ou seja, ela visa verificar a eficiência e a eficácia do controle patrimonial.  

Para que o auditor possa exercer seus trabalhos de auditoria e assumir a 

responsabilidade sobre eles é necessário que ele possua conhecimento sobre a entidade 

auditada. 

A auditoria pode ser classificada como interna ou externa, de acordo com a sua 

relação com a entidade. Se ela for executada por um funcionário da empresa ela caracteriza-se 

como auditoria interna, ao contrário, se as atividades de auditoria forem realizadas por um 

profissional contratado pela empresa, sem vínculo empregatício, ela será externa. 

A NBC T12 – Da auditoria interna, define-a como um “conjunto de procedimentos 

técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles 

internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da Entidade.” Ela 

auxilia, portanto, a alta administração na prevenção da ocorrência de fraudes e erros e a 

garantir melhor execução dos controles internos e dos sistemas de informações contábeis. 

A auditoria interna aplica-se aos diversos setores de uma empresa e também à fatores 

externos, pois são ambos que geram as informações encontradas na contabilidade.   
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O auditor interno, deve possuir um grau elevado de independência nas diferentes 

áreas da entidade, com exceção da área da alta gerência, a qual ele está subordinado e presta 

as informações sobre a realização de seus trabalhos. Ele, também, deve manter uma postura 

imparcial e agir de modo sigiloso.  

Já a auditoria externa, conforme a NBC T11 -  Normas de Auditoria Independente 

das Demonstrações Contábeis, é conceituada como: 

Um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer 

sobre a adequação com que estas 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 

e a legislação específica, no que for pertinente. 

 

 Nela o auditor procura certificar-se da veracidade das informações contábeis, através 

do auxílio de documentos, livros e registros de natureza contábil e seguindo as normas que 

regem os trabalhos de auditoria.  

O auditor externo é independente, não deve possuir nenhum vínculo empregatício 

com a empresa auditada. Seu objetivo é garantir a fidedignidade das informações contábeis 

para os diretores, clientes, fornecedores, acionistas e para as demais partes relacionadas a 

entidade. De acordo com Attie (2011), o auditor deve apresentar como características 

fundamentais o equilíbrio e a integridade, pois seu parecer irá influenciar as pessoas 

relacionadas a empresa. Assim, a profissão da auditoria exige a obediência aos princípios 

éticos da independência, integridade, eficiência e confidencialidade.  

A auditoria estabelece relações com os seguintes órgãos: CVM – Comissão de 

Valores Mobiliários, IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, 

AUDIBRA – Instituto dos Auditores Internos do Brasil, CRC – Conselhos Regionais de 

Contabilidade e CRC – Conselho Federal de Contabilidade.  

De um modo geral, percebe-se que ambas as auditorias estabelecem um vínculo 

essencial para o bom desempenho dos controles internos.    

 

 

2.4 CONCEITO DE CONTROLE PARA A CONTABILIDADE 

 

 

Padoveze (2010 p.4) define controle como: 

O conceito de controle para a contabilidade está intimamente relacionado à 

mensuração dos elementos patrimoniais (os bens) na moeda corrente no país (em 

reais). Isso significa que, ao lado da descrição de todos os bens, a contabilidade 

deverá colocar o valor destes bens. 
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Para Oliveira (2010 p.406), controle é: 

Controle é a função do processo administrativo que, mediante comparação com 

padrões previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho e o 

resultado das ações, com a finalidade de realimentar os tomadores de decisões, de 

forma que possam corrigir ou reforçar esse desempenho ou interferir em funções do 

processo administrativo, para assegurar que os resultados satisfaçam aos desafios e 

aos objetivos estabelecidos. 

 

O controle, portanto, é a busca por informações verídicas com relação ao 

desempenho dos mais variados setores de uma empresa, que auxiliem os tomadores de 

decisão e que, também, permitam-lhes comparar os resultados com o que estava estabelecido 

previamente no planejamento da empresa. 

Ainda, conforme Oliveira (2010), para verificar a qualidade do controle é preciso 

atentar-se a alguns aspectos, tais como: tipos, frequência, qualidade e fonte das informações.  

Para Crepaldi (2012 p.34) “controlar é comparar”. O controle faz parte de um 

processo o qual inicia-se a partir da tomada de decisões, em seguida encontram-se as ações 

que resultam na geração de informações e para encerrar, o controle. Ou seja, ele é um ciclo 

formado por 9 etapas: I – Determinação dos objetivos, II – Planejamento Estratégico, III – 

Determinação das Atividades, IV – Determinação dos recursos necessários, V – Aprovação, 

VI – Execução, VII – Comparação dos valores orçados e realizados, VIII – Comparação entre 

resultados e metas e IX – Comparação entre resultados e objetivos. Assim, à medida que as 

operações acontecem, o controle permite traçar comparativos dos resultados que foram 

obtidos com os que foram planejados (CREPALDI, 2012). 

Já Atkinson et al. (2011), classifica o ciclo do controle em 5 etapas: planejamento, 

execução, monitoração, avaliação e correção. Para ele o processo pelo qual são comparados 

os resultados planejados com os realizados é chamado de feedback ou controle reativo (por 

retroalimentação). 

A existência de controle dentro de uma empresa independe do seu porte, no entanto, 

existem empresas que possuem um setor específico para este fim, nestes casos, a área 

responsável é a controladoria e o profissional que atua é o controller. 

Conforme Frezatti et al. (2009, p. 27) a controladoria é: 

[...] o órgão da empresa cuja missão é zelar pela eficácia do seu processo de gestão e 

prover informações de natureza econômico-financeiras para todos os stakeholders – 

investidores, gestores, clientes, fornecedores, governo e funcionários – procurando 

monitorar o equilíbrio das relações entre eles. [..] a Controladoria é a área da 

empresa que deve coordenar o processo de controle gerencial – desde o 

planejamento estratégico e o operacional até o controle orçamentário.   
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Portanto, os controles internos são de responsabilidade da área da controladoria, 

quando há a existência da mesma na entidade.  

 

 

2.5 CONCEITO E OBJETIVOS DOS CONTROLES INTERNOS 

 

 

O Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto dos Contadores Públicos 

Certificados (AICPA) dos Estados Unidos, conceitua o termo controles internos como:  

O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado de 

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

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

e encorajar a adesão à política traçada pela administração (ATTIE, 2011 p.188). 

 

   O plano de organização de uma empresa corresponde a sua estrutura 

organizacional, a qual define as relações de autoridade e responsabilidade entre os 

departamentos por ela criados. Já os métodos e medidas são os meios adotados afim de chegar 

ao um objetivo. Em uma entidade, juntos desempenham o papel de salvaguardar o patrimônio 

da organização de forma correta e com a apresentação de informações confiáveis. 

Para Almeida (2012, p.57), controle interno é “o conjunto de procedimentos, 

métodos ou rotinas com o objetivo de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis 

e ajudar a administração na conduta ordenada dos negócios da empresa.” 

Crepaldi (2012, p. 62) define controle interno como: 

[...] o sistema, de uma empresa, que compreende o plano de organização, os deveres 

e responsabilidades e todos os métodos e medidas adotados com a finalidade de 

salvaguardar os ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos dados e relatórios 

contábeis e de outros dados operacionais, desenvolver a eficiência nas operações e 

comunicar e estimular o cumprimento das políticas, normas e procedimentos 

administrativos adotados. 

 

 Para Crepaldi (2012), um sistema é um agrupamento de funções de modo lógico que 

visa a realização de uma ou várias tarefas. Um exemplo, é o sistema de suprimentos ou 

compras de mercadorias, o qual se inicia com uma requisição do almoxarife para o 

departamentos de compras, que analisa a necessidade da compra e se aprovada orça com os 

fornecedores, após o retorno dos fornecedores ele opta pela melhor proposta e efetiva a 

compra, ao chegar a mercadoria na empresa ela será encaminhada ao setor do almoxarifado 

que fará a conferência dos produtos recebidos, e, que por fim, passará para o setor financeiro 

um documento pelo qual ele possa providenciar o pagamento. Para este tipo de procedimento, 
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Crepaldi (2012), caracteriza como um sistema no qual se observa a aplicação de funções 

organizadas de um modo lógico.     

 E por fim, o entendimento do conceito de controle interno de acordo com a NBC 

T16.8 aprovada pela Resolução CFC No 1135/08 que trata em específico sobre os controles 

internos na área pública: 

Esta Norma estabelece referenciais para o controle interno como suporte do sistema 

de informação contábil, no sentido de minimizar riscos e dar efetividade às 

informações da contabilidade, visando contribuir para o alcance dos objetivos da 

entidade [...]. 

 

Ainda, conforme esta norma, o controle interno é classificado em três categorias: 

operacional, contábil e normativo. O controle interno operacional está relacionado com os 

objetivos da empresa, o contábil se preocupa com a fidedignidade e confiabilidade das 

demonstrações contábeis e os normativos relaciona-se com o cumprimento das normas 

estabelecidas pela entidade.    

De acordo com Nascimento e Reginato (2013), para que um sistema de controles 

internos seja implantado é preciso que, primeiramente, ele seja formatado de acordo com o 

ambiente ao qual ele será inserido.  

Avaliar o desenho de um controle envolve considerar se o controle, individualmente 

ou em combinação com outros controles, é capaz de impedir, ou de detectar e 

corrigir efetivamente, distorções relevantes. A implementação de um controle 

significa que ele existe e que a entidade o está usando. [...] Um controle 

inadequadamente planejado pode representar uma deficiência significativa no 

controle interno (NASCIMENTO e REGINATO,2013, p.112 aput NBC TA 315, 

A66).    
 

Quanto aos objetivos, para Attie (2011) e Crepaldi (2012) são quatro: a salvaguarda 

dos interesses da empresa, a precisão e a confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, 

financeiros e operacionais, o estímulo à eficiência operacional e a aderências as políticas 

existentes. A NBC T16.8 acrescenta, também, como objetivo o fato dele “auxiliar na 

prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, 

desvios e outras inadequações”.   

A salvaguarda para Attie (2011) é “a proteção do patrimônio contra quaisquer perdas 

e riscos devidos a erros e irregularidades”. Uma empresa possui bens distribuídos por todos os 

seus departamentos e setores, por isso, com o objetivo de preservar o sistema de controles 

internos propõe-se a utilização de alguns meios, que são: segregação de função, sistema de 

autorização e aprovação, determinação de funções e responsabilidades, rotação de 

funcionários, carta de fiança, manutenção de contas de controle, seguro, adequação a 
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legislação vigente, diminuição de erros e desperdícios, contagens físicas independentes e 

alçadas progressivas.   

Acerca da precisão e confiabilidade das informações, uma entidade necessita de que 

as informações por ela gerada estejam disponíveis em tempo hábil, ou seja, que lhes sejam 

fornecidas de forma tempestiva, e, que no mesmo instante sejam confiáveis, isto é, são 

fornecidas com base em dados reais, documentadas. 

Uma empresa necessita construir, 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 (ATTIE, 2011 p. 197).  
 

Para atingir este objetivo, a empresa pode utilizar-se dos seguintes meios: 

documentação confiável, conciliação, análise, plano de contas, tempo hábil e equipamentos 

mecânicos. 

O estímulo a eficiência operacional é o conhecimento necessário dos meios afim de 

executar do melhor modo as tarefas. Para Attie (2011, p. 198) “cada um dos segmentos tem 

suas particularidades e cada indivíduo precisa conhecer sua tarefa, para que a totalidade mova 

a empresa como um todo”. Crepaldi (2012 p. 65), complementa: 

Não é eficaz estabelecer procedimentos de controle que exijam a utilização de 

critérios que superem a capacidade ou experiência dos indivíduos encarregados a 

tarefas ou procedimentos que não possam ser aplicados devido ao excesso de 

volume de trabalho do funcionários. 

 

 Desta forma, a entidade pode apoiar-se em relatórios de desempenho, na seleção de 

pessoal qualificado, treinamentos de capacitação pessoal, planos de carreira, relatórios de 

horas trabalhadas, tempos e métodos utilizados, custo-padrão, manuais internos e instruções 

formais. 

Quanto a aderência as políticas existentes, ela prevê assegurar que os anseios da 

administração estão sendo seguidos. Neste caso, ela pode ser comprovada por meio de 

supervisões, sistemas de revisão e aprovação e pela auditoria interna (ATTIE, 2011). Para 

Crepaldi (2012), ao elaborar um plano de organização devem ser observadas algumas 

características para que ele alcance eficiência operacional. Eles devem estar adequados a 

estrutura organizacional, serem bem definidos e documentados e fáceis de serem interpretados 

e aplicados. 

Todavia, não satisfaz a empresa utilizar-se de um bom controle interno sem que se 

haja uma verificação periódica, para isso as empresas fazem valer-se dos trabalhos da 

auditoria interna. Ela tem o papel de verificar se as normas internas estão sendo seguidas e 

avaliar a necessidade de novas normas internas ou a modificação das já existentes 
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(ALMEIDA, 2012). A auditoria interna “é um controle administrativos que mede e avalia a 

eficiência dos outros controles.” (ATTIE, 2011 p.286). 

Seu objetivo é, portanto, assessorar a administração das empresas por meio da 

execução de seus trabalhos, que consistem em analisar, avaliar e emitir sua opinião a respeito 

do quer foi verificado e quando achar oportuno fazer recomendações de melhoria.  

Para atingir estes objetivos, de acordo com o Attie (2011 p.287): 

[...] auditor interno executa as seguintes funções: revisa e avalia a eficiência, 

adequação e a aplicação dos controles contábeis, financeiros e operacionais; verifica 

se estão sendo cumpridas, corretamente, as políticas, os procedimentos e planos 

estabelecidos; examina o grau de confiabilidade das informações contábeis e outras 

obtidas dentro da organização; e avalia a qualidade de desempenho das tarefas 

delegadas. 

 

Crepaldi (2012, p. 70) complementa: 

A existência e o bom funcionamento de um sistema de controle, devidamente 

auditado, pode evitar à empresa elevados custos com fraudes, erros e omissões, pois 

um gestor munido de um bom controle interno possui maior probabilidade de acertar 

continuamente o processo decisório e atingir a eficácia almejada. 

 

Todas as empresas possuem controles internos, no entanto, nem sempre o modelo 

utilizado por elas é o mais eficiente.   

 

 

2.6 IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS EM UMA 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

A importância dos controles internos advém da necessidade de adquirir-se 

informações confiáveis e da salvaguarda dos ativos. De acordo com Attie (2011), a partir do 

momento que se apliquem bons controles internos é possível apoiar-se em relatórios ou outros 

informativos que apresentam dados confiáveis. Ao mesmo tempo que, eles previnem que 

funcionários cometam atos ilícitos dentro da organização. 

Para Crepaldi (2012 p.70):  

A importância dos controles internos está relacionada com a necessidade de 

normatização de controles que possam garantir o fluxo das operações e informações. 

A análise da eficiência dos fluxos, a qual transforma dado em informação, é muito 

relevante, pois a partir dela o gestor, com sua experiência administrativa, garante o 

resultado da tomada de decisão, idealizando o objetivo da empresa. 

 

Deste modo, os controles internos garantem a confiabilidade e precisão nas 

informações, obedecem às leis e regulamentos a qual a empresa está sujeita e buscam a 

eficiência e eficácia nas operações.    
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É importante ressaltar, também, as vantagens que a utilização de bons controles 

internos oferecem a quem os implanta que, conforme Nascimento e Reginato (2013, p.132 e 

p.133) são:   

 Aumentar a eficiência operacional, reduzindo desperdícios de tempo e 

materiais; 

 Tomar melhores decisões operacionais, por confiar nas informações produzidas; 

 Proporcionar avaliações de desempenho mais corretas; 

 Diminuir o risco de ocorrência de erros e fraudes; 

 Valorizar a imagem e conquistar a confiança do mercado, evitando a retirada de 

capital por desconfiança de investidores. 

 

Deste modo, segundo Crepaldi (2013), é preciso que sejam definidos responsáveis 

por determinadas tarefas, tais como: 

 Aprovação de requisição de bens e serviços, compras com cotação de preços; 

 Seleção de fornecedores e formalização da compra;  

 Certificação do recebimento das mercadorias / serviços; 

 Confronto da nota fiscal do fornecedor com o contrato ou ordem de compra; 

 Programação do pagamento;  

 Controle de cobrança de vendas a prazo;  

 Programação de recebimento; 

 Controle do registro dos empregados; 

 Controle físico dos ativos;  

 Registro contábil das operações, entre outras. 

Além do estabelecimento de rotinas internas, por meio da utilização de um Manual 

de Organização, o qual compreende a elaboração de formulários internos e externos, 

instruções de preenchimento para os mesmos, evidência da execução dos procedimentos 

adotados e a utilização de procedimentos internos nos mais variados setores de uma empresa. 

 

 

2.7 CONTROLES INTERNOS NA ÁREA CONTÁBIL  

 

 

Dentro de uma empresa são estabelecidos normas, procedimentos e controles 

internos formais, os quais visam a transparência e o acompanhamento dos atos 

administrativos. Também estabelece uma conduta ética a ser seguida pelos gestores e 

colaboradores quanto ao exercício de suas funções (NASCIMENTO e REGINATO,2013). 

De acordo com Nascimento e Reginato (2013, p. 8): 
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Cabe à área de contabilidade voltar-se à realidade da organização, produzindo 

informações que sejam efetivamente úteis e eficazes ao processo de tomada de 

decisão e que reflitam com fidedignidade todas as operações realizadas por cada 

área de atividade organizacional. [...] a referida área, por seu turno, se responsabiliza 

pela manutenção e integridade dos registros contábeis e analisa as variações das 

demonstrações contábeis e dos indicadores econômico-financeiros em relação ao 

planejamento, copilando os dados relevantes e reportando o seu produto aos 

gestores. 

 

Para Jund (2002), o controle interno contábil compreende a salvaguarda dos ativos e a 

idoneidade dos registros. Ele objetiva a veracidade dos registros, a legalidade do atos e a 

fidelidade funcional.  

O sistema de controle contábil tem como pontos de controle o plano de contas, plano 

de livros / registros, plano de formulários, plano de rotinas de trabalho, controle físico dos 

ativos, sistema de conferência, aprovação e autorização de gastos, segregações de funções e 

auditoria interna (JUND, 2002).  

Os controles internos contábeis procuram certificar que as transações que são 

registradas na contabilidade estão de acordo com o que de fato ocorre. Para isso, existem 

alguns princípios a serem seguidos, entre eles está segregação de funções, a qual assegura que 

um mesmo funcionário realize o ciclo completo de uma operação, ou seja, que uma mesma 

pessoa não tenha acesso aos ativos e aos registros contábeis. Para Nascimento e Reginato 

(2013, p.120 aput NBC TA 315), este tipo de controle consiste em “atribuir pessoas diferentes 

responsabilidades de autorizar e registrar transações e manter custódia dos ativos”. 

Com relação ao sistema de conferência, são realizados confrontos periódicos dos 

registros que estão na contabilidade com o que está no físico. Crepaldi (2013), cita alguns 

exemplos de conferências, tais como: 

 Comparação de caixa e comparação com o saldo do razão geral; 

 Contagem física de títulos e comparação com o saldo da conta de 

investimentos do razão geral; 

 Conciliações bancárias e inventário físico dos bens do estoque e do ativo 

imobilizado em confronto com os saldos das respectivas contas do razão geral. 

Para a resguarda dos ativos, Jund (2002), caracteriza-a em dois aspectos: as medidas 

físicas de proteção – caixas fortes, sistemas de alarme, caixas registradoras, dispositivos 

contra incêndios, crachá de identificação, etc. – e as medidas intrínsecas de proteção – seguros 

contra incêndios, contra lucros cessantes, contra acidentes de trabalho, de responsabilidade 

civil e outros. 
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Crepaldi (2013), salienta, ainda, a importância de se ter um sistema de controle com 

amarrações as quais impeçam que sejam registradas transações não autorizadas, bem como, as 

que são registradas apresentem saldos corretos e de acordo com a competência. 

A utilização de um sistema de controle contábil inadequado, abre oportunidades para a 

ocorrência de fraudes, erros ou desfalques. Para Crepaldi (2013, p.482) são três os aspectos 

que levam motivam as pessoas a fraudar uma empresa: “oportunidade para cometê-la e 

escondê-la, pressão por dificuldades financeiras e racionalização do entendimento sobre a 

falta cometida.” 

Segundo Jund (2002) e Crepaldi (2013), os desfalques podem ser temporários ou 

permanentes. “O desfalque temporário ocorre quando um funcionário apossa-se de um bem da 

empresa e não altera os registros na contabilidade.” (CREPALDI, 2013, p. 483).  E “o 

desfalque permanente ocorre quando um funcionário desvia um bem da empresa e modifica 

os registros contábeis, de forma que os ativos existentes concordem com os valores 

registrados na contabilidade.” (JUND, 2002, p. 232). 

A inadequação de um sistema de controle interno, também permite a ocorrência de 

atos não intencionais. Jund (2002) e Crepaldi (2013), consideram a possibilidade de 

ocorrência destes atos pela aplicação incorreta dos princípios contábeis, por omissão à 

procedimentos estabelecidos ou por negligência na aplicação de normas ou procedimentos 

impostos. 

 

 

2.8 CONTROLES INTERNOS NA ÁREA DE GESTÃO 

 

 

Segundo Nascimento e Reginato (2013, p.5) “o controle de gestão engloba todos os 

meios que são colocados à disposição dos gestores para o acompanhamento do andamento das 

atividades da organização. Em que, o planejamento estratégico e operacional e suas fases de 

execução e controle são considerados essenciais.” Jund (2002, p.226) acrescenta que eles 

“relacionam-se indiretamente com os controles contábeis e incluem controles estatísticos: 

programas de treinamento pessoal, controles de qualidade, entre outros.” 

Para Jund (2002), o controle administrativo compreende o plano organizacional e os 

procedimentos e métodos adotados pela empresa. Se objetiva em auxiliar no processo 

decisório, na eficiência operacional, e no exame de conveniência e da oportunidade dos 

programas e projetos. E tem como pontos de controle o estatuto ou contrato social, o 
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regimento interno, o manual da organização, o controle de qualidade, estudos de tempo e 

movimento, treinamento de pessoal, análise estatística de lucratividade por linhas de produtos, 

análise das variações entre os valores orçados e incorridos e controle de compromissos 

assumidos.  

Crepaldi (2013, p. 473), conceitua o plano organizacional como: 

O plano organizacional é a forma como estão sendo organizados os sistemas. A 

estrutura organizacional precisa obedecer a uma divisão 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 autoridades e 

responsabilidades de cada uma que nela trabalha. 

 

É importante que as empresas possuam um bom plano organizacional e que este 

apresente-se de forma clara aos usuários. 

 

 

2.9 CONTROLES INTERNOS NA ÁREA OPERACIONAL 

 

 

De acordo com Nascimento e Reginato (2013). Os controles internos na área 

operacional podem ser subdivididos em cinco ciclos operacionais (vendas, compras, 

produção, recursos humanos e do patrimônio) de acordo com as funções que cada um 

desempenha. Nascimento e Reginato (2013, p. 121) definem: 

O ciclo operacional é o conjunto de operações que ocorre na empesa e que se repete 

numa ordem constante, isto é, todos os atos e processos, desde a entrada de insumos 

na empresa, a transformação, a venda do produto, o recebimento até completar o 

ciclo com uma nova aquisição de insumos, e assim, sucessivamente.  

[...] A divisão das operações em ciclos facilita a identificação da possibilidade da 

ocorrência de erros ou fraudes, deixando aparente as operações mais críticas e 

frágeis.  

 

A definição das áreas de controle e dos tipos de controle a serem utilizados varia de 

empresa para empresa, de acordo com a estrutura organizacional que cada uma apresenta. 
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2.9.1 Ciclo Operacional de Vendas 

 

 

O ciclo operacional de vendas inclui todo os procedimentos que envolvem as vendas, 

que se iniciam nas vendas e finaliza no recebimento, incluindo a baixa do produto vendido do 

estoque. Conforme figura 1 – Ciclo Operacional de Vendas: 

Figura 1: Ciclo operacional de vendas 

 

Autor: NASCIMENTO e REGINATO, 2013, p. 122 

Nascimento e Reginato (2013, p. 122 e p. 123) estabelecem os seguintes controles no 

ciclo de vendas:  

 Determinação da responsabilidade pela alteração na tabela dos preços e 

venda;  

 Determinação da responsabilidade pela negociação de prazos de recebimento 

com os clientes; 

 Determinação da responsabilidade por autorização de desconto sobre as 

vendas; 

 Determinação da responsabilidade pela isenção de encargos financeiros, no 

caso de venda à vista; 

 Conferencia de quantidade e valor do pedido com a nota fiscal de venda, na 

saída do produto (expedição); 

 Conferencia dos produtos embarcados / transportados (conhecimento de 

frete) com a nota fiscal de venda (quantidade e valor); 

 Verificação da obediência dos prazos de entrega pela empresa; 

 Formalização de contratos com representantes comerciais; 

 Atualização periódica do cadastro de clientes; 

 Estabelecimento de políticas e sistemáticas de cobrança; 

 Verificação do lançamento automático da baixa do estoque e da 

contabilização da venda pelo sistema, por ocasião da nota fiscal; 
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 Confronto dos saldos contábeis por clientes com o relatório do setor de 

contas a receber (financeiro).  
 

Empresas que possuem divisões de funções por departamentos têm, para este ciclo, o 

departamento comercial como responsável pela maioria dos controles citados acima. Sendo 

que ele deve trabalhar de forma harmônica com os departamentos de produção, financeiro e 

contábil. 

A criação de regulamento de vendas auxilia no controle, pois ele padroniza processos 

por meio do estabelecimento de normas, fazendo com que prevaleça os interesses da empresa 

e dos administradores, impedindo que ocorram atos de vontade ou interesses individuais 

(FRANCO,1991).  

 

 

2.9.2 Ciclo Operacional de Compras 

 

 

O ciclo operacional de compras engloba desde a etapa de solicitação de aquisição de 

materiais até o registro da contabilização e pagamento dos fornecedores, bem como os 

registros dos impostos a recuperar oriundos da aquisição (NASCIMENTO e REGINATO, 

2013). Conforme Figura 2: 

Figura 2: Ciclo operacional de compras 

 

Autor: NASCIMENTO e REGINATO (2013, p. 123). 
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Ter um bom controle do material é fundamental, pois através dele que são 

identificados os custos/despesas que eles geram para a empresa. E se tratando de uma 

indústria, ter a informação correta dos custos possibilita a identificação dos custos diretos e 

indiretos de um produto.   

De acordo com Franco (1991), o controle do material inicia-se ainda no processo de 

compra, com a escolha de uma mercadoria com melhor preço e qualidade, e continua no 

almoxarifado, através da conferência e estocagem do mesmo, quando por fim tem sua 

requisição pelo departamento de produção.  

Nascimento e Reginato (2013, p.123 e 124) citam exemplos de controles a serem 

utilizados por uma empresa neste ciclo:  

 Determinação de alçadas de compras; 

 Determinação de escalas de preços a serem aprovadas, em diferentes alçadas; 

 Obtenção de, no mínimo, três cotações de fornecedores para a decisão de 

compra; 

 Contagem física dos produtos na entrada da empresa e confronto com as 

quantidades emitidas na nota fiscal; 

 Confronto das informações da nota fiscal de compra com o pedido e a 

autorização de compra; 

 Verificação e contabilização dos tributos recuperáveis sobre as compras; 

 Verificação do lançamento automático pelo sistema da entrada dos insumos 

no estoque e da realização dos lançamentos contábeis; 

 Definição da sistemática de estocagem dos produtos, bem como conferência 

da contabilização; 

 Verificação quanto aos padrões de qualidade; 

 Verificação da obediência dos prazo de entrega pelo fornecedor; 

 Implantação das políticas de levantamento de inventario periódicos; 

 Para as compras a prazo, verificação da existência de controle de contas a 

pagar, ou seja, quantidade de parcelas, prazos e valores; 

 Cruzamento dos saldos contábeis de contas a pagar (fornecedores) com os 

controles do setor de contas a pagar (financeiro).      
   

Para Franco (1991), para empresas com grandes estoques e movimentações de 

materiais o levantamento de inventários periódicos estão sendo substituídos por inventários 

permanentes, os quais são realizados várias vezes durante o ano, de acordo com a necessidade 

de cada empresa. Assim quando houver a necessidade de realizar ajustes na contabilidade e na 

ficha de controle de estoque os mesmos são feitos no momento em que forem identificados, 

garantido maior qualidade nas informações contábeis e possibilitando a identificação do erro 

que ocasionou o ajuste.  
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2.9.3 Ciclo Operacional de Produção 

 

 

O ciclo operacional de produção engloba os processos produtivos de uma indústria, 

compreendendo o controle de estoque, mensuração dos custos e o fornecimento de dados à 

contabilidade (NASCIMENTO e REGINATO, 2013), geralmente ele fica sob a 

responsabilidade do departamento de produção, quando este existir, e possui as seguintes 

etapas:  

Figura 3: Ciclo operacional de produção 

 
Autor: NASCIMENTO e REGINATO, 2013, p. 124. 

 

Para cada etapa existem requisitos a serem seguidos, tais como: 

 Definição das responsabilidades pela aquisição e recebimento dos insumos 

em estoque; 

 Controle adequado dos insumos que são utilizados na produção, para a 

efetividade dos saldos de estoques e dos custos, assim como da transferência do 

produto pronto para o estoque; 

 Definição do método de custeio a ser utilizado, bem como da maior acurácia 

no seu uso. Devem-se estabelecer procedimentos de revisão periódica dos cálculos 

de custos; 

 Definição de políticas de aproveitamento de sobras e refugos de produção;   

 Adequada distribuição das maquinas e materiais da fábrica, possibilitando 

economia de tempo e recursos (NASCIMENTO e REGINATO, 2013, p.125).    

Ainda, segundo Franco (1991) a empresa também pode-se utilizar do controle da 

mão-de-obra, o qual além de permitir o acompanhamento do cumprimento do horários de 

trabalho e fornecer dados para o departamento pessoal, também auxilia no processo de 

mensuração dos custos de um produto. 
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 O departamento de produção poderá ser dividido em seções de acordo com as fases 

de produção. Esta divisão permite melhor rateio dos custos e das despesas ocorridas. 

 

 

2.9.4 Ciclo Operacional de Recursos Humanos 

 

 

Compreende as etapas de contratação, treinamento e desligamento de funcionários, o 

que envolve seleção de pessoal, definição da carga horária de trabalho, folha de pagamento, 

fornecimento de informações contábeis, bem como da fixação de direitos e deveres dos 

empregados (FRANCO, 1991). 

Figura 4: Ciclo operacional de recursos humanos 

 
Autor: NASCIMENTO e REGINATO, 2013, p. 125. 

Para este ciclo ficam estabelecidas as seguintes definições e controles: 

 Definição dos critérios de seleção e contratação de pessoal; 

 Definição das políticas de treinamento do pessoal; 

 Estabelecimento de regras básicas paras férias do pessoal; 

 Programa de bônus / participação nos lucros para os funcionários que mais se 

destacarem nos aspectos técnicos e éticos; 

 Repasse para o pessoal dos objetivos da companhia, bem como da cultura, 

isto é, do modelo de gestão a empresa para que todos possam desenvolver as suas 

tarefas com única intenção de atingir os objetivos globais da empresa, não o seu 

próprio; 

 Estabelecimento de revisões periódica para conferir se as tarefas estão sendo 

prestadas de acordo com o estabelecido nos manuais da empresa; 

 Verificação periódica a fim de evitar o desvio de funcionários do seus cargos 

preestabelecidos, bem como de suas responsabilidades. (NASCIMENTO e 

REGINATO, 2013, p.126) 
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Quando o autor cita a definição das políticas de treinamento pessoal e o repasse aos 

funcionários os objetivos da companhia é importante ressaltar a importância que os mesmos 

têm para o desenvolvimento e execução de controles internos eficientes, pois quanto maior for 

o conhecimento sobre a atividade operacional da empresa maior e melhor será a sua 

contribuição para com a mesma.   

 

 

2.9.5 Ciclo Operacional do Patrimônio  

 

 

Este ciclo engloba o controle sobre os ativos fixos de uma empresa ou direitos 

adquiridos. Geralmente é composto por bens/direitos de grande valor, portanto, é de grande 

importância que existam bons controles. Este ciclo, conforme Nascimento e Reginato (2013), 

fica assim estruturado:  

Figura 5: Ciclo operacional do patrimônio 

 

Autor: NASCIMENTO e REGINATO, 2013, p. 126. 

 

Para Lima e Castro (2009), alguns controles podem ser elaborados afim de que os 

bens que estão registrados na contabilidade condizem com os que estão no físico, bem como 

se os valores contabilizados estão de acordo com o valor dos documentos de aquisição. 

Também, para assegurar-se que as depreciações ou amortizações estão sendo calculadas de 

forma correta conforme prevêm os princípios contábeis e a legislação vigente. Verificar, 

ainda, nos casos de depreciação as taxas de depreciações utilizadas e nos casos de 
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amortização se elas observam as cláusulas contratuais e se ambos são apropriados ao 

resultado de acordo com a natureza e a competência.  

Nascimento e Reginato (2013, p.127), complementa: 

 Determinação de alçadas e responsabilidades sobre a aquisição de novos 

ativos; 

 Politicas relacionadas a prazos para troca e equipamentos e novas aquisições, 

bem como determinação das faixas de valores que podem ser aprovados; 

 Determinação das responsabilidades pelo controle e guarda dos bens, 

restringindo o acesso aos demais funcionários, exceto mediante autorização; 

 Conferência dos registros contábeis dos bens, bem como da contabilização 

das deprecações e baixas.  

Como forma de auxiliar no controle podem ser utilizados o levantamento de 

inventários dos bens físicos periodicamente ou anualmente, conforme o tamanho e a 

necessidade da entidade. 

 

 

2.10 CONTROLES INTERNOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS 

 

 

Sistema, de acordo com Rezende e Abreu (2013, p. 39), é um “conjunto de parte que 

interagem entre si, integrando-se para atingir objetivos e resultados”. Para Santos (2006, p. 

86), sistema é um “conjunto de objetos, juntamente com as relações entre os objetos e seus 

atributos, ligados ou relacionados entre si e também a seu meio ambiente exterior, de tal 

maneira que forme um todo.” Ainda de acordo com Santos (2006), o ambiente dos sistemas é 

composto por entradas, estas passam por um processo de transformação gerando saídas, as 

saídas passam por avaliação e controle retornando sob a forma de feedback para as entradas.  

Para Rezende e Abreu (2013) os sistemas são alimentados por dados (input), que por 

sua vez são processados e geram informações (output), ou seja, “dado é qualquer elemento 

identificado em sua forma bruta que por si só não conduz a uma compreensão de determinado 

fato ou situação”. (SANTOS, 2006, p. 92 aput OLIVEIRA, 1993, p.35) e informação “é todo 

dado trabalhado útil e tratado, com valor significativo atribuído ou agregado a ele e com um 

sentido natural e lógico para quem usa essa informação” (REZENDE e ABREU, 2013, p. 38). 

A figura 6, demostra um modelo genérico de um sistema de informação:  
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Figura 6: Modelo genérico de um sistema de informação 

Empresa

Empresa

Avaliação / Controle

Entradas Processamento Saidas

Realimentação 

Dado Informação

 

Fonte: Santos, 2006, p. 92. 

 

É importante destacar que, para um bom funcionamento de um sistema, faz se 

necessário ter uma boa gestão dos dados recebidos e das informações geradas pelo sistema. 

Rezende e Abreu (2013), citam como requisitos básico preventivos a guarda e recuperação de 

dados e o controle e níveis de acesso à informação.  

Para a guarda de dados é comum o uso de cópias (backup), que podem ser realizados 

de forma diária, semanal ou mensal de acordo com a necessidade. Também, sugere-se que 

seja criada uma cópia adicional do backup e que esta seja arquivada em local diferente do 

ambiente físico principal. Contudo, é preciso que sejam realizados testes de recuperação 

destas cópias a fim de se assegurar que as informações, quando necessárias, poderão ser 

recuperadas. 

Quanto ao controle de acesso à informação, eles visam a liberação ou bloqueio dos 

usuários ao acesso às informações, para este tipo de controle são utilizados senhas 

(passwords), onde cada usuário tem uma senha específica, mas que deve ser alterada com 

regularidade. Já os níveis de acesso irão corresponder ao perfil de cada usuário de acordo com 

as responsabilidades que ele desempenhará (REZENDE E ABREU 2013).       

 

 

2.11 CONTROLES INTERNOS NA ÁREA DE QUALIDADE 

 

 

Segundo Paladini (2006), é difícil encontrar um conceito certo para a qualidade, pois 

ela é uma palavra de domínio público. Ela pode ser entendida como algo intangível, subjetivo 
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e perfeito. Sua intangibilidade, muitas vezes, influência no seu alcance, devido ao fato de ser 

considerada inalcançável e de que cada um a vê de um modo diferente. Também, pode ser 

entendida como a ausência de defeitos em produtos ou serviços prestados.  

Para Gaither e Frazier (2006), “a qualidade de um produto ou serviço é a percepção 

do cliente do grau que o produto ou serviço atende a suas expectativas”. Um dos objetivos da 

gestão da qualidade é evitar custos extras, identificando e impedindo que ocorram retrabalhos, 

produção de itens sucateados e defeitos nos produtos na empresa ou na mão de clientes. Para 

tanto, a formação de uma cultura de qualidade dentro da empresa é indispensável para o 

alcance dos objetivos do controle de qualidade. 

Em 1983, Armand V. Feigenbaum escreveu um livro no qual desenvolveu o conceito 

de controle de qualidade total (TQC), para ele os responsáveis pela qualidade de um produto 

ou serviço são os que executam, também denominado como qualidade na fonte (GAITHER E 

FRAZIER, 2006). 

Joseph M. Juran, também foi um dos gurus da qualidade. Ele estabeleceu aspectos a 

serem considerados para uma Gestão de Qualidade Total (TQM) ou também conhecido como 

planejamento estratégico da qualidade. A TQM necessita de grande participação da 

administração de uma organização para sua elaboração. De um modo geral, ela determina os 

objetivos da empresa com relação a qualidade, atribui responsabilidades, viabiliza 

treinamentos de funcionários, estrutura processos e verifica o cumprimento do planejamento. 

No entanto, a TQM apresenta algumas desvantagens: não gera resultados imediatos, gera a 

possibilidade de existirem conflitos entre os setores da empresa, otimiza processos de forma 

individual e não na sua totalidade e gera aumento de trabalho a alta administração 

(PALADINI, 2006). 

Conforme Gaither e Frazier (2006), existem outros aspectos que contribuem para a 

melhoria na qualidade são eles: 

 Fabricação Just-in-time (JIT): corresponde a diminuição dos estoques de 

produtos em processo de elaboração, tendo como consequência a diminuição da quantidade 

produzida por lote. Desta forma, na ocorrência de um problema a quantidade de produtos 

elaborados com defeitos será encontrada em menor quantidade.  

 Padronização do produto: fabricar um produto padrão cria uma familiaridade 

maior do trabalhador com relação as tarefas por ele desempenhas, sua repetitividade tornam 

as tarefa mais compreensíveis e, por consequência, garantem maior qualidade e diminuição da 

elaboração de projetos por produtos. 
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 Equipamento automatizado: a utilização de equipamentos automatizados 

possibilitam projetar a elaboração de produtos dentro dos padrões de qualidade. 

 Manutenção preventiva: consiste na implantação de programas de manutenção 

de máquinas preventivos, diminuindo a possibilidade de ocorrem consertos durante o 

processo de produção.  

O controle de qualidade, definido por Paladini (2006, p. 104) é “um processo no qual 

se compara o que foi planejado, em termos de qualidade, com o eu foi produzido. Está 

consolidada a atividade básica do controle de qualidade na organização”. 

Para a realização do controle de qualidade foram criados métodos de amostragem, 

gráficos de controle e planos de aceitação. As amostras são retiradas dos lotes de forma 

aleatória, pois de acordo com Gaither e Frazier (2006, p.516) “uma amostra aleatória é uma 

amostra onde todas as unidades do lote têm a mesma chance de ser incluídas na amostra”. Os 

resultados encontrados nas amostras são representados graficamente e comparados com 

gráficos padrões, ou seja, com gráficos elaborados de acordo com o resultado esperado. Ao 

comparar os resultados é possível fazer uma análise da qualidade encontrada nos produtos se 

ela se aproxima ou não dos padrões (GAITHER E FRAZIER, 2006).    

O controle através dos gráficos pode ser utilizado também para outros processos de 

qualidade, não somente da elaboração de uma produto. 

Todavia, existem, no processo produtivo, a ocorrência de fatores incontroláveis 

causados de forma natural que interferem diretamente na qualidade dos produtos tais como o 

atrito, temperatura e vibração.  

Contudo, diante da grande exigência da garantia de receber-se produtos ou serviços 

com qualidade tornou-se necessário a criação de padrões internacionais de qualidade, dos 

quais pode-se citar como exemplo os padrões ISO 9000 elaborados pela Organização 

Internacional de Padronização, na Suíça. A ISO 9000 apresenta diretrizes aceitas pela 

Comunidade Europeia. Estas diretrizes também são utilizadas no Brasil. Os padrões são 

divididos em cinco classes: ISO 9000 (definições de termos e conceitos de qualidade), ISO 

9001 (requisitos de um sistema de qualidade), ISO 9002 (guia detalhado da fabricação e 

instalação de produtos), ISO 9003 (guia especificando a inspeção final e testes de produtos 

concluídos) e ISO 9004 (orientações direcionadas a auditoria de sistemas de qualidade) 

(GAITHER E FRAZIER, 2006).        
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O estudo aqui apresentado pode ser classificado quanto a sua natureza como teórico-

empírico, pois se embasará tanto em livros, artigos, sites e demais publicações relacionadas ao 

tema, quanto em pesquisa prática que será realizada junto às empresas alvo do estudo 

FAT/Barão (Faculdade Anglicana de Tapejara e Instituto Anglicano Barão do Rio Branco). 

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, pois conforme Fachin (2006, p. 81) a 

variável qualitativa “é caracterizada pelos seus atributos e relaciona aspectos não 

mensuráveis, mas também definidos descritivamente.” A pesquisa se dará por meio da coleta 

de dados através de questionários aplicados junto aos setores competentes da empresa, a fim 

de que se possa chegar a um resultado mais preciso, tendo como meta o cumprimento dos 

objetivos geral e específicos e a resolução do problema da pesquisa.  

Quanto aos fins, trata-se de um estudo descritivo, pois de acordo com Gil (1996, p. 

42), “as pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. Serão realizadas pesquisas bibliográficas a respeito do tema, e também serão 

reunidas informações por meio de questionários, entrevistas e/ou outros meios de coleta de 

dados.  

 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

 

 

 O presente estudo teve por objetivo realizar a pesquisa com os responsáveis pelos 

principais setores da entidade objeto de estudo, desta forma foram enviados questionários para 

as seguintes pessoas: Lidiane Cassia Comin (coordenadora do curso de administração), Edson 

Pedro Zambon (coordenador do curso de ciências contábeis e contador da FAT), Tainara Silva 

(auxiliar de biblioteca), Eliandra de M. Rigon Biondo (secretária) e Juliana Toscan (analista 

de RH). Essa abordagem foi feita por meio de questionários, entrevistas, visitas e análise de 

documentos. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

 O trabalho foi desenvolvido a partir da coleta de dados primários, obtidos dentro da 

empresa objeto de estudo, de acordo com o que foi mencionado no capítulo 3.2 da presente 

pesquisa. As fontes primárias, de acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 143) englobam 

documentos tais como “dados históricos, bibliográficos e estatísticos informações, pesquisas e 

material cartográfico; arquivos oficiais e particulares; registros em geral documentação 

pessoal [...]”. 

 Para o levantamento dos dados elaborou-se Check List nos setores de compra, 

financeiro, recursos humanos, contabilidade, secretaria, biblioteca e com os coordenadores 

dos cursos de ciências contábeis e administração, com base, em sua maioria, na teoria dos 

autores Nascimento e Reginato (2013). Também, foram realizadas visitas in loco para a 

realização de entrevistas com o contador, a analista financeira e de recursos humanos da 

empresa. 

 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Os dados obtidos por meio da pesquisa foram organizados em quadros e figuras para 

que seja possível uma melhor visualização e compreensão dos resultados da pesquisa.  

A análise dos dados baseou-se nas teorias sobre controle interno citadas no 

referencial teórico deste trabalho. Para fins de quantificação dos resultados obtidos do Check 

List foram definidos três indicadores de resultados:  

 0: Indica que o resultado obtido não satisfaz aos controles internos 

examinados; 

 0,5: Indica que o resultado obtido satisfaz parcialmente aos controles internos, 

ele corresponde aos controles que “as vezes” são realizados na instituição; e, 

  1: Indica que o resultado obtido satisfaz aos controles internos examinados; 

Sendo que ficou determinado que o percentual obtido acima de 50% será 

considerado satisfatório, ao contrário, o resultado será insatisfatório.  
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Contudo, essa definição possibilitou melhor compreensão e análise dos resultados 

encontrados, uma vez que permitiu evidenciar o percentual de controles que já estão sendo 

utilizados pela empresa com relação ao Check List questionado.    
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE DE ENSINO DO ESTUDO 

 

 

De acordo com o MEC (2015), a entidade de ensino objeto de estudo se caracteriza 

quanto a sua organização acadêmica como uma faculdade. No momento, ela encontra-se, 

perante ao MEC, com três pontos no conceito institucional (CI), possui autorização dos cursos 

de Ciências Contábeis e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, reconhecimento do curso 

de administração concluído e do curso de Ciências Contábeis em análise. Também, possui de 

especializações em controladoria, auditoria e perícia, gestão estratégica de recursos humanos, 

MBA em marketing, MBA executivo em administração de empresas MBD em gestão de 

cooperativas.  

Suas atividades econômicas perante a Receita Federal do Brasil são as de educação 

infantil - creche, educação infantil – pré-escola, ensino médio, educação profissional de nível 

tecnológico, educação superior – graduação, educação superior – graduação e pós-graduação, 

educação – pós-graduação e extensão, atividades de apoio à educação, exceto caixas 

escolares, ensino de dança, ensino de música, ensino de arte e cultura não especificados 

anteriormente, ensino de idiomas, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e 

educação profissional de nível técnico. A atividade de ensino fundamental é a atividade 

econômica principal (RFB, 2015). 

É importante ressaltar que a entidade objeto de estudo passou por uma alteração 

quanto a sua natureza jurídica no final de 2014. Até então ela era uma associação privada sem 

fins lucrativos, conforme cadastro no MEC. A partir de 29 de dezembro de 2014 ela passou a 

ser uma sociedade empresária limitada, segundo seu cadastro na Receita Federal do Brasil.     

A Figura 7 apresenta a estrutura organizacional da instituição de ensino do estudo:  
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Figura 7: Estrutura Organizacional da FAT. 

 

Fonte: site Faculdade Anglicana de Tapejara, 2015. 

No organograma acima, pode-se observar a forma como a instituição encontra-se 

subdividida. Primeiramente, estão a direção geral e o conselho de gestão, em seguida estão: a 

direção de relacionamento, que coordena as áreas de comunicação e marketing e pesquisa 

institucional, a direção financeira responsável pelas áreas contábil e de departamento pessoal, 

a direção administrativa, que dispõe de assuntos relacionados a biblioteca, manutenção geral, 

secretaria e tecnologia da informação e por fim a direção pedagógica responsável pelas áreas 

de ensino superior.   

Contudo, para análise dos resultados inicialmente foram aplicados questionários com 

base, em sua maioria, nos conceitos de Nascimento e Reginato (2013) com relação aos 

seguintes setores: compras, financeiro (contas a receber e contas a pagar), contábil 

(contabilidade e patrimônio), recursos humanos e a área educacional (biblioteca, secretaria e 

coordenação dos cursos de Ciências Contábeis e Administração).     
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4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS: SETOR DE COMPRAS 

 

 

A análise realizada no setor de compras teve como base os conceitos mencionados 

por Nascimento e Reginato (2013) no referencial teórico. Assim, foram realizadas as 

seguintes perguntas ao responsável pelo setor: 

Quadro 2: Check List setor de compras 
 

 

CHECK LIST – COMPRAS 

 

SEMPRE 

 

ÀS VEZES 

 

NUNCA PONTOS 

Há determinação de alçadas para as compras?   X 0 

São realizadas, no mínimo, três cotações de 

fornecedores para definição de uma compra?  

 

X  

 

0,5 

São realizadas conferências no recebimento das 

mercadorias do físico com o que consta na NF? 

 

X   

 

1 

São realizados pedidos/ordens de compra?   X 0 

São realizadas conferências de informações constantes 

nas NFs com o pedido de compra?   

 

X 

 

0 

Há definição sistemática de estocagem de produtos?   X 0 

São verificados o cumprimento dos prazos de entrega 

dos fornecedores?   

 

X 

 

0 

Existem políticas de levantamento de inventário 

periódico?  

 

X  

 

0,5 

Para compras a prazo, existe a verificação da existência 

de controle de contas a pagar com relação a parcelas, 

prazos e valores?   

 

X 

 

0 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 

Ao analisar o resultado do questionário percebe-se que a existência de controles 

internos neste setor é baixa. Considerando as nove questões, o percentual de satisfação 

encontrado é de 22%. 

Ainda, é importante destacar a ausência de ordens de compras e a cotação em no 

mínimo três empresas, uma vez que, as ordens de compras possuem informações que podem 

ser utilizadas e servir de controle para outros setores da empresa, como o setor financeiro, por 

exemplo. Dentre os dados que nelas contêm, estão as informações sobre o fornecedor, 

condições de pagamento, prazo de entrega e descrição e valores dos serviços ou produtos 

adquiridos. A inexistência de ordens de compras compromete a criação/utilização de outros 

controles internos, como por exemplo, um controle com relação as quantidades e valores das 

mercadorias recebidas e com os que foram acordados com o fornecedor, bem como a 

verificação do cumprimento dos prazos de entregas. Já a falta de cotação faz com que a 
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empresa nem sempre adquira produtos/serviços com as melhores condições de pagamento, 

melhores valores e até mesmo melhor qualidade. 

Ressalta-se, também, a questão de o inventário não ter uma política bem definida, o 

que compromete as informações fornecidas ao setor de compras e de contabilidade.  

Contudo, levando em consideração a relevância dos controles, para este setor, foi 

identificado que a utilização de ordens de compras será o método mais eficiente, pois irá 

abranger a maioria dos itens do Check List. Mas que para isso ocorra, foi necessário a 

realização de visita técnica na entidade, afim de verificar quais são os procedimentos 

realizados e por quais funcionários. Tendo conhecimento disso, foi estabelecido uma 

sistemática de como funcionará o ciclo da ordem de compra bem como a criação de um 

modelo de requisição e de ordem de compra, levando em consideração a estrutura da empresa 

e as atividades de cada funcionário, conforme consta no Apêndice A, B e C deste trabalho.   

  

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS: SETOR FINANCEIRO 

 

 

 A análise no setor financeiro foi elaborada dividindo os setores de contas a pagar com 

o de contas a receber, levando em consideração o princípio da segregação de funções. 

 

 

4.3.1 Contas a pagar 

 

  

 Para o setor de contas a pagar foi elaborado o seguinte questionário e obtidas as 

seguintes respostas do responsável pelo setor: 
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Quadro 3: Check List contas a pagar 

 
 

CHECK LIST – CONTAS A PAGAR 

 

SEMPRE 

 

ÀS VEZES 

 

NUNCA 

 

PONTOS 

Há determinação de prazos de pagamento?  X  0,5 

Há atualização periódica do cadastro de 

fornecedores?   X 0 

São realizados confrontos de saldos contábeis com os 

controles do setor de contas a pagar? 

 

 

 

X  

 

0,5 

São estabelecidas políticas e sistemáticas de 

pagamento?  

 

X  

 

0,5 

Existe um controle das duplicatas com relação a sua 

localização física (em carteiras, em bancos …)? 

 

X 

 

 

 

 

 

1 

Há prestação de contas dos valores pagos para outros 

setores?   

 

X 

 

0 

São contabilizados os adiantamentos pagos a 

fornecedores? 

 

X  

 

 

 

1 

Existe uma preparação periódica de relação de contas 

a pagar por idade, investigando-se os valores em 

atraso? 

 

 

 

X  

 

0,5 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 

Para este, o índice de satisfação é de 50%, isso significa que a presença de controles 

neste setor é mediana, uma vez que, nota-se a falta de controle com relação a carteira de 

fornecedores da empresa, não são realizadas atualizações dos mesmos. Uns dos motivos que 

justificam esta ausência é o fato da instituição ter poucos fornecedores até o momento, sendo 

que para as compras mais expressivas o contato é realizado com frequência, com visitas dos 

representantes na empresa, deste modo, qualquer alteração dos dados do fornecedor é 

comunicado a empesa, sem que ela precise ir atrás desta informação.  

Há ausência, também, do repasse dos valores pagos para outros setores para fins de 

controle e geração de informação de caráter gerencial. Em contrapartida, a instituição mantêm 

controles sobre a localização de suas duplicatas e da contabilização dos adiantamento 

realizados com os fornecedores, o que pode se considerar como pontos positivos do setor, 

uma vez que, permite que a contabilidade apresente valores reais. 

 A determinação de prazos de pagamento, o confronto de saldos contábeis com os do 

financeiro, o estabelecimento de políticas e sistemáticas de pagamento e investigação de 

valores em atraso não são realizados de forma periódica, isto é, ocorrem em alguns casos ou 

de vez em quando. A empresa tem definido prazos de pagamento, porém um dos motivos que 

levam o não cumprimento desta regra é o fato de que vários funcionários fazem compras, 

destes alguns acabam negociando outras datas de pagamento, diferentes das que foram 

estabelecidas. Ainda, é importante destacar a importância de se ter controle repetitivo no 
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confronto de saldos existentes na contabilidade com os que são apresentados pelo financeiro, 

visto que a contabilidade e o contas a pagar devem apresentar os mesmos saldos.  

Portanto, diante das análises, sugere-se para o controle que apresentou insatisfação a 

criação utilização de relatórios diário de caixa dos pagamentos realizados, bem como, a 

realização de conferências esporádicas, por parte da direção financeira, dos valores pagos com 

os que constam na ordem de compra. Para os demais, recomenda-se dar continuidade nos 

controles e aperfeiçoamento conforme necessidade da empresa dos controles já existentes.  

 

 

4.3.2 Contas a receber 

 

 

Da mesma forma que acontece no setor de contas a pagar, também foram realizados 

questionamentos afim de saber quais são os controles internos utilizados neste setor, conforme 

quadro a seguir:   

Quadro 4: Check List contas a receber 

 

CHECK LIST – CONTAS A RECEBER 

 

SEMPRE 

 

ÀS VEZES 

 

NUNCA 

 

PONTOS 

Há determinação de prazos de recebimento? X   1 

Há atualização periódica do cadastro de clientes? X   1 

São estabelecidas políticas e sistemáticas de cobrança?  X  0,5 

São realizados confrontos de saldos contábeis com o 

contas a receber?  

 

X  

 

0,5 

Existe um controle das duplicatas com relação a sua 

localização física (em carteiras, em bancos …)? 

 

X 

 

  

 

1 

Há prestação de contas dos valores recebidos para outros 

setores? 

 

  

 

X 

 

0 

São contabilizados os adiantamentos recebidos de 

clientes? 

 

X  

 

 

 

1 

Existe uma preparação periódica de relação de contas a 

receber por idade, investigando-se os valores em atraso?  

 

X  

 

0,5 

São efetuadas baixas de valores considerados 

incobráveis mediante aprovação por escrito de 

funcionário autorizado pela diretoria?   

 

X 

 

0 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 

 

O índice de satisfação é de 61% para este setor. Como a empresa trata-se de uma 

instituição de ensino seus clientes são os alunos por isso para determinação de prazos de 

recebimento e a localização de duplicatas é necessário que exista uma política de controle 
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definida, o que, de acordo com as respostas recebidas, já ocorre na empresa. Percebe-se, 

também, que a atualização do cadastro de clientes não é realizada de forma periódica, o que 

influenciaria na geração de informações necessárias para o andamento de algumas atividades 

do setor, como por exemplo as de cobrança. No entanto, o cadastro dos alunos (clientes) e a 

atualização dos mesmos é de responsabilidade da secretaria, pois é ela que realiza o cadastro 

dos alunos. Desta forma, o setor financeiro está sempre atualizado, bem como os demais 

setores que necessitarem destes dados.   

 Outro ponto a ser destacado, é que ás vezes ocorrem investigação das contas a 

receber em atraso, este evento está diretamente ligado ao fato de não existir uma política e 

sistemática de cobrança ainda bem definida para algumas atividades deste setor. 

Desta forma, assim como no setor de contas a pagar aconselha-se a utilização de 

boletins de caixas diários dos valores recebidos. Visto que, é um setor que já tem cuidados 

maiores com os controles e que, conforme entrevista realizada, a instituição está 

encaminhando definições que permitam acordos internos para os pagamentos que se 

encontram em atraso, já que o processo de rematrícula impede que as mesmas sejam 

realizadas para os alunos que apresentem inadimplência no financeiro.    

 

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS: SETOR CONTÁBIL 

 

 

 O setor contábil, neste estudo, compreende os controles realizados na contabilidade e 

no patrimônio. Para este o resultado obtido está demostrado no quadro a seguir: 
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Quadro 5: Check List setor contábil 

 

CHECK LIST – CONTÁBIL/PATRIMONIAL 

 

SEMPRE 

 

ÀS VEZES 

 

NUNCA 

 

PONTOS 

São determinadas alçadas e responsabilidades sobre a 

aquisição de novos ativos?   

 

X 

 

0 

Existem políticas relacionadas a prazos para troca e 

equipamentos e novas aquisições, bem como 

determinação das faixas de valores que podem ser 

aprovados?   

 

X 

 

0 

São determinadas responsabilidades pelo controle e 

guarda dos bens, restringindo o acesso aos demais 

funcionários, exceto mediante autorização?   

 

X 

 

0 

Há conferência dos registros contábeis dos bens, bem 

como da contabilização das depreciações e baixas?  

 

X  

 

0,5 

Existe uma política para arquivar documentos fiscais?   X 0 

São realizadas conferências das notas emitidas p/ 

empresa com relação as NFs recebidas?  

 

X  

 

0,5 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 

É possível perceber que a empresa não possui nenhum dos controles citados 

realizados de forma periódica. Seu indicador de satisfação é baixo, corresponde a apenas 

17%. 

Com relação ao patrimônio, apenas um dos itens tem controles realizados com 

alguma frequência, não periódica, para os demais inexiste controles internos. É importante 

ressaltar o fato da instituição ter iniciado este ano suas atividades sob nova direção e 

implantação de um novo software de gestão, ela encontra-se em uma fase de reestruturação, 

criação de políticas internas e vulnerável as mudanças com a implantação do novo sistema. 

Estes podem ser considerado fatores para a ausência de controles sobre o patrimônio e a 

contabilidade dela.  

Ainda, a contabilidade necessita de dados de todos os outros setores, pois é ela quem 

irá transformar estes dados em informações úteis para seus usuários, assim, ela depende da 

existência de controle e de definições dos outros setores, quando os demais departamentos 

estejam de acordo é normal que este se adapte. 

Em entrevista com o responsável do setor, foi informado que aconteceram, neste 

últimos meses (setembro e outubro), identificação, reavaliação e colocação de etiquetas nos 

ativos, mas que ainda não houve a integração do patrimônio para a contabilidade.     

Também, faz-se necessário destacar a relevância da existência de controles nesta área 

já que ele traz informações a respeito do que foi investido na empresa, além disso, 

mensalmente são enviadas ao fisco informações sobre o mesmo. 
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Não obstante, considerando a influência dos controles no patrimônio, indica-se a 

integração do imobilizado com a contabilidade, bem como, a delegação de função afim de 

definir um responsável para o controle do patrimônio. 

  

 

4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS: SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

No setor de recursos humanos foram aplicados perguntas de acordo com a 

metodologia de Nascimento e Reginato (2013). Neste setor é possível verificar uma grande 

falta de controles internos, levando em consideração os controles que foram questionados ao 

setor. O valor do percentual encontrado é de apenas 7%, conforme demonstrado no Quadro 6:  

Quadro 6 - Check List setor de RH 

 

CHECK LIST – RECURSOS HUMANOS 

 

SEMPRE 

 

ÀS VEZES 

 

NUNCA 

 

PONTOS 

São definidos critérios de seleção e contratação de 

pessoal?  

 

X  

 

0,5 

São definidas políticas de treinamento do pessoal?   X 0 

São estabelecidas regras básicas para férias do pessoal?   X 0 

Existem programas de bônus / participação nos lucros 

para os funcionários que mais se destacarem nos 

aspectos técnicos e éticos?   

 

X 

 

0 

Ocorre o repasse para o pessoal dos objetivos da 

companhia, bem como da cultura, isto é, do modelo de 

gestão a empresa para que todos possam desenvolver as 

suas tarefas com única intenção de atingir os objetivos 

globais da empresa, não o seu próprio?   

 

 

X 

 

 

0 

Ocorrem revisões periódica para conferir se as tarefas 

estão sendo prestadas de acordo com o estabelecido nos 

manuais da empresa?   

 

X 

 

0 

Existem verificações periódicas a fim de evitar o desvio 

de funcionários do seus cargos preestabelecidos, bem 

como de suas responsabilidades?   

 

X 

 

0 

Fonte: elaborada pela autora (2015).  

Um dos motivos que justificam a falta de controles no setor de RH é o fato da 

instituição ter iniciado as atividades sob nova direção neste ano, por consequência o setor 

também começou a operar neste período.  

Entretanto, deve-se destacar a importância que alguns controles têm como 

contribuição para o bom andamento das atividades da empresa. Dentre eles, destaca-se a 
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necessidade do repasse, por parte do RH, dos objetivos da instituição, bem como o modelo de 

gestão utilizado pela empresa para atingir seus objetivos. 

Diante disso, sugere-se que o setor desenvolva políticas de treinamentos periódicas e 

estabeleça uma definição de cargos e salários relacionando-os com o plano de carreira da 

empresa. 

 

 

4.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS: ÁREA EDUCACIONAL 

 

 

A área educacional do estudo compreende a secretaria, biblioteca e as coordenações 

dos cursos de Ciências Contábeis e de Administração da instituição. Estes setores foram 

escolhidos para serem sujeitos aos questionários devido a relevância que os mesmos têm no 

processo operacional, como também na geração de informações para os demais setores da 

empresa. 

Para elaboração das perguntas foi necessário conhecer um pouco sobre as atividades 

desempenhadas por estes setores. 

A seguir estão os quadros com os questionários elaborados para cada setor da área 

educacional, bem como as respectivas respostas dos responsáveis por estes departamentos. 

Primeiramente, estão os resultados encontrados na secretaria. 

Quadro 7: Check List secretaria 

 

CHECK LIST – SECRETARIA 

 

SEMPRE 

 

ÀS VEZES 

 

NUNCA 

 

PONTOS 

Existe um calendário de datas e prazos das atividades do 

setor?   X  0,5 

Realiza atualizações cadastrais (telefone, endereço) 

periodicamente? 

 

X   

 

1 

Possui Check List dos documentos a serem entregues por 

coordenadores e professores? 

 

X   

 

1 

Possui acesso ao histórico financeiro do aluno? X   1 

Realiza acordos financeiros com alunos?   X 1 

Efetua movimentações financeiras, recebimentos e 

pagamentos?   X 1 

Possui acesso ao sistema educacional para avaliação do 

aluno? 

 

X   

 

1 

Registra ocorrência de faltas no momento?   X 1 

Lança as notas em um prazo de 15 dias?   X 1 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 



51 
 

 

A secretaria apresentou bons resultados com relação aos controles questionados. 

Umas das principais funções da secretaria é em relação ao cadastro dos alunos e 

acompanhamento dos mesmos, assim, para os itens do questionário que se referem aos 

acadêmicos os controles são realizados de modo periódico, permitindo que estes dados 

estejam disponíveis de forma correta aos demais setores que os necessitam. Os resultados 

correspondem a 94% de satisfação nos controles internos examinados. 

É interessante observar que a secretaria não desempenha as funções do financeiro, ou 

seja, não realiza negociações, recebimento, pagamentos e acordos financeiros com os alunos. 

Da mesma forma, não é de sua competência o registro de faltas e lançamentos de notas de 

acadêmicos, estas ações ficam sob a responsabilidade dos professores.  

Neste caso, fica como item de revisão a determinação de prazos para as atividades 

que exigirem maior urgência no cumprimento, visando a tempestividade das informações, 

ademais fica como sugestão manter os controles já existentes. 

Assim como a secretaria, as coordenações dos dois cursos alvo do estudo também 

apresentaram bons resultados com relação aos itens apontados. A coordenação do curso de 

ciências contábeis apresentou o percentual de satisfação de 63% e a de administração de 88%, 

conforme os próximos dois quadros. 

Quadro 8: Check List coordenação curso de Ciências Contábeis (gerencial) 

 

CHECK LIST – COORDENAÇÃO CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

 

SEMPRE 

 

ÀS VEZES 

 

NUNCA 

 

PONTOS 

Realiza conferências periódicas do cumprimento dos 

horários dos professores do curso?  

 

X  

 

0,5 

Encaminha ao RH horas a serem ministradas por cada 

professor? 

 

X   

 

1 

Há comunicação com o RH em eventuais trocas de 

horários dos professores? 

 

X   

 

1 

Possui acesso ao sistema de registro dos professores, 

podendo incluir horas-aula? 

 

X   

 

0 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Quadro 9: Check List coordenação curso de Administração (gerencial) 

 

CHECK LIST – COORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

 

SEMPRE 

 

ÀS VEZES 

 

NUNCA 

 

PONTOS 

Realiza conferências periódicas do cumprimento dos 

horários dos professores do curso?  

 

X  

 

0,5 

Encaminha ao RH horas a serem ministradas por cada 

professor? 

 

X   

 

1 

Há comunicação com o RH em eventuais trocas de 

horários dos professores? 

 

X   

 

1 

Possui acesso ao sistema de registro dos professores, 

podendo incluir horas-aula? 

 

  

 

X 

 

1 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 

Estes departamentos apresentam maior relação com o setor de RH e com o controle 

das atividades desempenhadas pelos professores.  

A questão que se refere a conferência periódica do cumprimento dos horários dos 

professores apresentou variação em seu controle, isto é, não tem uma definição de 

acompanhamento repetitivo. Para este caso, as coordenações podem verificar com o RH, um 

relatório capaz de fornecer esta informação de tal forma que possibilite melhor 

acompanhamento do cumprimento dos horários.    

Ainda, o coordenador de ciências contábeis possui acesso ao sistema de registro do 

professores, podendo incluir/alterar horas-aula, este fato não é considerado bom, uma vez que, 

possibilita a ocorrência de erros ou até mesmo fraudes. Além disso, o coordenador é também 

contador da instituição o que gera mais vulnerabilidade ainda nesta questão. Este 

procedimento deve ser, portanto, somente de responsabilidade do setor de recursos humanos. 

Para tanto, recomenda-se que o acesso do coordenador seja apenas para consultar 

dados sobre os professores, sem poder incluir ou alterar horas-aula ou qualquer outra 

informação que seja de responsabilidade do RH, em outras palavras, parametrizar o sistema 

quanto aos acessos de acordo com as atividades desempenhadas pelo colaborador (criação de 

perfil). Também, sugere-se a fiscalização eventual das folhas de pagamento, verificando se as 

informações nelas contidas de acordo com o previsto.    

Por fim está o questionário elaborado para a responsável por desempenhar as 

atividades da biblioteca. Esta apresentou algumas falhas de controle com relação aos 

empréstimos à alunos com inadimplências e com relação à segurança dos livros, apesar disso, 

o percentual de satisfação é bom, 70%, conforme o quadro abaixo: 
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Quadro 10: Check List na biblioteca 

 

CHECK LIST – BIBLIOTECA 

 

SEMPRE 

 

ÀS VEZES 

 

NUNCA 

 

PONTOS 

Há uso de sistema informatizado para empréstimo e 

devolução de livros? 

 

X   

 

1 

Possui limitação de empréstimos? X   1 

É permitido o empréstimo de livros para alunos 

inadimplentes?  

 

X  

 

0,5 

É permitido o empréstimo de livros para alunos cuja 

devolução de um ou mais livros encontram em atraso?   

 

X 

 

1 

Há sistema de segurança para evitar furtos?   X 0 

Fonte: elaborada pela autora (2015). 

Para que não ocorra mais empréstimos à alunos inadimplentes indica-se que seja 

verificado a situação cadastral do aluno antes da retirada de novos livros, ou parametrizar o 

sistema que a empresa utiliza a dar esta informação ao usuário no momento da retirada ou em 

relatórios para melhor acompanhamento. Também, aconselha-se a realização de conferência 

por amostragem dos livros que constam no sistema com os que estão no físico. E se em algum 

momento perceber a existência de furtos sugere-se a implantação de um sistema de segurança, 

considerando que os livros compõem o patrimônio da instituição.  

 

 

4.7 RESUMO DOS RESULTADOS  

 

 

Diante dos resultados obtidos, foram elaborados dois quadros com o resumo das 

análises com os respectivos resultados, com o objetivos de permitir uma melhor compreensão 

sobre os resultados encontrados. 

O primeiro quadro representa o percentual das respostas obtidas satisfazem aos 

controles internos estudados. 

Quadro 11: Resumo do Percentual de Satisfação dos Controles Internos 

 

SETOR EXAMINADO 

 

SATISFAÇÃO (%) 

Compras 22% 

Contas a Pagar 50% 

Contas a Receber 61% 

Contábil/Patrimonial 17% 
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Recursos Humanos 7% 

Secretaria 94% 

Coordenação de Ciências Contábeis 63% 

Coordenação de Administração 88% 

Biblioteca 70% 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

Percebe-se, portanto, que os setores de contas a pagar, contas a receber, secretaria, 

biblioteca e as coordenações apresentam-se bem encaminhados considerando os controles 

examinados, pois o percentual encontrado corresponde a mais de 50% e que outros, como 

compras, recursos humanos e contábil, por sua vez, ainda precisam de uma atenção maior e 

são considerados insatisfatórios. 

Na sequência, estão os apontamentos sugeridos pela autora, bem como algumas 

melhorias que estas poderão proporcionar a instituição.  

Quadro 12: Resumo das Sugestões 

SETOR ANALISADO SUGESTÕES MELHORIAS ESPERADAS 

Compras 
- Utilização de ordens de compra - Organização  

- Responsabilidades definidas 

Contas a Pagar 

- Relatórios de saídas de caixa 

- Conferências periódicas  

- Confiabilidade 

- Transparência 

- Redução de erros ou fraudes 

Contas a Receber 

- Relatórios de entradas de caixa 

- Conferências periódicas 

- Confiabilidade 

- Transparência 

- Redução de erros ou fraudes 

Contábil/Patrimonial 

- Integração do imobilizado na 

contabilidade 

- Definição de um responsável 

para o patrimônio. 

- Informações tempestivas 

- Controle do patrimônio da empresa 

Recursos Humanos 
- Política de treinamentos 

- Definição de cargos e salários 

- Conhecimento dos objetivos da empresa 

- Profissionais capacitados 

Secretaria - Manter os controles existentes - Auxiliar nos demais controles 

Coordenação de 

Ciências Contábeis 

- Criação de perfis 

- Fiscalização de folhas de 

pagamento 

- Segurança e confiabilidade nas informações 

- Evitar fraudes ou erros 
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Coordenação de 

Administração 

- Criação de perfis 

- Fiscalização de folhas de 

pagamento 

- Segurança e confiabilidade nas informações 

- Evitar fraudes ou erros 

Biblioteca 

- Inserir parâmetros no sistema 

que bloqueiam a retirada de 

livros por alunos inadimplentes 

- Contagem física dos livros 

- Sistema parametrizado 

- Evitar perdas 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

Contudo, recomenda-se que estas sugestões sejam implantadas de forma gradativa, 

com o apoio da direção e com o acompanhamento necessário, observando o comportamento e 

a reação dos colaboradores envolvidos afim de identificar possíveis dificuldades que 

influenciem, de modo negativo, no processo de implantação dos controles internos, tornando-

se barreiras, ou seja, os controles devem ser implantados de maneira eficaz para que alcancem 

os resultados esperados.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo realizado teve como objetivo inicial a sugestão de um conjunto de controles 

internos que podem ser utilizados em uma instituição de ensino superior de pequeno porte 

com a finalidade de auxiliar no processo de gestão. 

Para tanto, realizou-se um estudo de caso na empresa Faculdade Anglicana de 

Tapejara. Desta forma, elaborou-se um Check List dos controles internos que podem ser 

utilizados uma instituição de ensino superior, com base na literatura existente, verificou-se na 

instituição alvo do estudo se havia e, se sim, quais eram os controles internos utilizados no 

momento e, com base nas informações encontradas, apresentou-se um conjunto de controles 

internos que podem ser aplicados nesta instituição.  

Através dos resultados apresentados considera-se que a empresa possui em alguns 

departamentos controles internos bem definidos, outros apresentam algumas deficiências ou 

ausências nos controles e alguns que requerem atenção maior, pois o percentual encontrado é 

considerado insatisfatório quando comparado com as recomendações da literatura de controle 

interno. Os setores que apresentam carências em seu controles além de comprometer as 

informações por eles utilizadas também interfere de modo negativo nos controles dos demais 

setores à eles relacionados.  

O estudo realizou-se em uma única empresa do ramo o que impediu que se fizessem 

comparativos, o Check List preparou-se com base na teoria dos autores estudados que 

constam no referencial teórico deste trabalho, desta forma, elas podem apresentar algumas 

distorções com a realidade da empresa, como também, podem ter ocorrido erros de 

interpretações por parte do entrevistados ao responder o Check List. Não obstante, foram 

realizadas apenas apontamentos diante das análises, ou seja, não houve a implantação de 

nenhum dos controles sugeridos, assim, não foi possível identificar se as sugestões originarão 

nas melhorias esperadas. 

Diante disso, fica como indicação para novos estudos a implantação destes controles 

sugeridos, como também, análises que identifiquem por meio de indicadores o quanto 

contribui a utilização destes controles, se são viáveis ou inviáveis para esta empresa alvo do 

estudo, e, também, fica como sugestão comparar os resultados desta empresa com de outras 

instituições que possuam as mesmas características que a FAT.  



57 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 8ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

 

ATKINSON, Anthony A. et al. Contabilidade Gerencial. - 3a ed. – São Paulo: Atlas, 2011. 

 

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

COMISSÃO DOS VALORES MOBILIÁRIOS. Lei 6.404/76. Disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/legislacao/leis/lei6404.html>. Acesso em: 26 abr. 2015.  

 

_____ DOS VALORES MOBILIÁRIOS. Sobre a CVM. Disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html>. Acesso em: 

26 abr. 2015.  

 

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Conheça o CPC. Disponível em 

<http://www.cpc.org.br/CPC/CPC/Conheca-CPC>. Acesso em: 26 abr. 2015. 

 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. NBC T12 - Da Auditoria Interna. 

Disponível em <http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1995/000780>. 

Acesso em: 18 abr. 2015. 

 

_____ FEDERAL DE CONTABILIDADE. NBC T 16.8 Controle Interno. Disponível em 

<http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001135>. Acesso em: 02 

maio 2015. 

 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE. NBC T11 - Normas de 

auditoria independente. Disponível em < 

http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?codigo=1972/000321>. Acesso em: 18 

abr. 2015.  

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. História da Contabilidade. Disponível 

em 

<http://www.crcse.org.br/crcse/interna.wsp?tmp_page=institucional_historiacontabilidade>. 

Acesso em: 26 abr. 2015.  

 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial: teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2012.   

 

_____ Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial: teoria e prática. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 

2013.   

 

FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

FACULDADE ANGLICANA DE TAPEJARA. Institucional. Disponível em 

<http://www.fatrs.com.br/instituicao>. Acesso em 31 de maio de 2015. 

 

http://www.cvm.gov.br/legislacao/leis/lei6404.html
http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001135
http://www.crcse.org.br/crcse/interna.wsp?tmp_page=institucional_historiacontabilidade


58 
 

 

FRANCO, Hilário. Contabilidade Industrial: com apêndice de contabilidade agrícola. 9ª ed. 

São Paulo: Atlas, 1991. 

 

FREZATTI, Fábio, et al. Controle Gerencial: uma abordagem da contabilidade gerencial no 

contexto econômico, comportamental e sociológico. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

GAITHER, Norman e FRAZIER Greg. Administração da produção e operações. 8ª ed. São 

Paulo: Thomson Learning, 2006. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

JUND, Sergio. Auditoria: conceitos, normas técnicas e procedimentos. 4ª ed. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2002. 

LIMA, Diana Vaz de e CASTRO, Róbison Gonçalves de. Fundamentos da auditoria 

governamental e empresarial. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MARION, José Carlos (organizador). Normas e Práticas Contábeis: uma introdução. 2ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2013. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. Diretrizes curriculares nacionais para a 

educação básica. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12663&Itemid=1

152>. Acesso em: 31de maio de 2015.  

 

_____ DA EDUCAÇÃO – MEC. e-MEC. Disponível em <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso 

em: 31de maio de 2015.  

 

NASCIMENTO, Auster Moreira e REGINATO, Luciane. Controladoria: um enfoque na 

eficácia organizacional. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organização & métodos: uma 

abordagem gerencial. 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Gerencial: um enfoque em sistemas de informação 

contábil. 7ª ed. São Paulo. Atlas, 2010. 

 

PALÁCIO DO PLANALTO. Lei 11.638/2007. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11638.htm>. Acesso em: 27 

abr. 2015.  

 

_____ DO PLANALTO. Lei 9.394/1996. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 31 de maio de 2015.  



59 
 

 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade: Teoria e Prática. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 

2006. 

 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. The International Accounting Standards Board – 

IASB. Disponível em <http://www.receita.fazenda.gov.br/contabilidade/iasb.htm>. Acesso 

em: 27 abr. 2015.  

 

REZENDE, Denis Aleides e ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação aplicada 

a sistemas de informações empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas 

de informação nas empresas. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

SANTOS, Adelmar de Araújo. Informática na empresa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 



60 
 

 

APÊNDICE A - SISTEMA DE ORDENS/PEDIDOS DE COMPRA – FAT 

 

1 - Criação das requisições de compra  

O usuário emite uma requisição de compras conforme a sua necessidade de material e repassa 

para a área de compras.  

2 - Analise das requisições de compra 

 A área de compras verifica se o que foi solicitado na requisição de compras está de acordo 

com as necessidades do requisitante e se pode ser atendida. Caso haja alguma não-

conformidade, a área negocia com o mesmo novas condições para compra e entrega do 

material que está sendo solicitado. 

3 – Seleção de fornecedores e negociação de preços 

O comprador verifica quais são os fornecedores disponíveis e realiza as cotações de preço. Os 

fornecedores informam os valores dos materiais ao comprador, o qual realiza a análise das 

cotações, seleciona o mais apropriado e negocia com este melhores condições de compra, afim 

de reduzir o valor da compra e também conseguir melhores condições de pagamento e entrega 

do material. 

4 – Emissão de pedidos de compra  

Tendo as condições da compra acertadas, o comprador emite um pedido de compra e envia 

para o gerente aprovar. Após isso, o fornecedor é informado sobre o fechamento do negócio, o 

pedido é arquivado e é informado ao requisitante quando a compra foi efetuada. 

5 - Recebimento e aceitação das mercadorias  

O responsável por receber e aceitar os materiais comprados deve comparar o pedido de 

compras com a nota fiscal dos materiais que estão sendo entregues.  Em casos de divergências 

o comprador é acionado para resolver as discordâncias entre o pedido e o material recebido. 

6 - Envio das notas fiscais e faturas para a área financeira  

Não havendo discordâncias, as notas fiscais juntamente com as faturas devem ser 

encaminhadas à área financeira para fins de registro da dívida com o fornecedor e fazer a 

provisão de pagamento. 

7 - Envio das notas fiscais a área contábil 

Após o registro no financeiro, as notas devem ser enviadas a contabilidade para o registro 

contábil e fiscal, encerrando o processo da ordem de compra. 
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APÊNDICE B – MODELO DE REQUISIÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS 

 

Quant.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descrição dos Materiais

Requisições de Mercadorias/Serviços

Requisitante: Data:

Setor: Prazo de Entrega:
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APÊNDICE B – MODELO DE ORDEM DE COMPRA 

 

N.: 

N.: 

Item Quant. Valor unit. Valor Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rua: Complemento:

ORDEM DE COMPRA - FAT N. 0001

Dados do Fornecedor

Razão Social: Telefone: 

Bairro Cidade/UF

Endereço Eletrônico:

Dados do Destinatário

Razão Social: Telefone: 

Rua: Complemento:

Bairro Cidade/UF

Endereço Eletrônico:

Prazo de Entrega: Prazo de Pagamento:

Descrição dos Produtos/Serviços

Total

OBS: Requisitante: XXXXX, Centro de Custos: XXXX …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


