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Sob a influencia da globalização e as aberturas dos mercados para importações e exportações e a
dita estabilidade da moeda nacional, os gestores, administradores c proprietários, sentem-se
obrigados a acompanhar e planejar a "vida" da empresa. Neste intuito, o objetivo deste trabalho é
identificar os controles internos importantes para empresas de pequeno porte do ramo calçadista
de São João Batista (Santa Catarina) utilizando como metodologia o estudo multi-caso com uso
de uma entrevista estruturada, in loco, possibilitando a análise qualitativa e quantitativa dos
percentuais obtidos de controles e um comparativo entre as empresas. Foram escolhidas duas
empresas com peculiaridades semelhantes, sendo diferenciadas pelo tipo de produção: urna
produz sapatos de uso casual e a outra produz sapatos sociais e de alto padrão, ambos femininos e
com um comércio concentrado no sudeste e nordeste do pais. A estrutura da entrevista é
composta por 183 questões divididas entre controles internos; aspectos gerais de controle;
administração de pessoal; ativo fixo; caixa e bancos; compras e recebimentos; contabilidade;
controle orçamentário; crédito e cobrança; custos; inventários e estoque; vendas e expedição. As
respostas obtidas foram pontuadas de —3 a 3, sendo —3 a nota minima (nenhum controle) e 3 a
nota máxima (total controle). Obteve-se a constatação dos controles importantes para empresas
de pequeno porte desse ramo e o seu grau de domínio sobre esses„ Como resultado veri fi cou-se
corno controles relevantes: a administração de pessoal; caixa e bancos; compras e recebimentos;
crédito e cobrança e vendas e expedição. Diante dos resultados obtidos demonstra-se que não é
preciso ser uma grande empresa com vários níveis de organização e funções para se ter um
controle interno eficiente e funcional. Com este estudo, ficou claro que as micro e pequenas
empresas também necessitam de controles com a mesma eficiência das grandes, mas corn um
grau menor de complexidade e que sejam capazes de se moldar as suas necessidades. Para Ramos
trabalhos, incita-se a realização dessa entrevista estruturada em outras empresas da região e de
outros pólos calçadistas, para que posteriormente possa ser feito urn comparativo da ut i I i /ação e
importância dos controles internos nas organizações com os parâmetros apresentados no estudo.
Palavras-chave: Auditoria Interna , Controle Interno. Empresa de pequeno porte.
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1 INTRODUÇÃO

Neste capitulo elucida-se a importância e a escolha do tema para o pesquisador, seus
métodos de pesquisa, suas limitações e objetivos a serem alcançados ao fim deste trabalho.

1.1

TEMA E PROBLEMA

Sob a influencia da globalização e as aberturas dos mercados para importações e
exportações e a dita estabilidade da moeda nacional, os gestores, administradores e proprietários,
sentem-se obrigados a acompanhar e planejar

a "vida" da empresa. Este interesse vem

aumentando a procura por diversas ferramentas que dêem subsídios para isso. A Auditoria
tbrnece auxilio trazendo alguns tipos de controles, tais como: internos, estratégicos e gerenciais.
para as empresas de todos os tamanhos e setores da economia.
0 ambiente empresarial vive em constante mudança, pois os clientes passaram a
exigir mais das empresas, em qualidade, conforto e durabilidade dos produtos. sem aumentar o
preço de venda. 0 despreparo das organizações para enfrentar as adversidades do mercado e era
alguns casos o crescimento por meio do aumento da demanda de produtos pelo mercado

consumidor (sem haver preocupação com qualquer tipo de controle e planejamento), tem levado
muitas empresas

a mortes prematuras ou tem deixado-as incapazes de atravessar um período de

crise no mercado interno ou externo (no caso das exportadoras).
Ter as rédias da empresa nas mãos leva muitos administradores de micro e pequenas
empresas a centralizarem todo o fluxo de informações e autorizações. Para atenuar esta
sobrecarga, existe uma ferramenta muito importante de fácil leitura e obtenção de dados
utilizados na gestão da empresa: o controle interno.
Sao meios de controle interno todos os tipos de registro, livros, fichas, formulários,
papéis e demais instrumentos de organização que formam um sistema de observação, vigilância e
verificação utilizada pelos administradores e proprietários. Com isto, Migliavacca ( . 20(i2. p. 20)
explica que "o controle interno é importante nas atividades das organizações porque contribui

II

para a salvaguarda de seus ativos, o desenvolvimento de seus negócios e conseqüentemente o
resultado de suas operações, adicionando valor à entidade."
0 tema escolhido é um estudo sobre a utilização do controle interno das empresas
como ferramenta para um controle de gestão, visando um melhor desempenho e aproveitamento
dos ativos, redução de custos e o planejamento das atividades durante o ano/exercício.
Na ânsia de ter um negócio próspero, estável e rentável, tem-se investido e
pesquisado sobre as formas de controlar internamente as atividades da entidade. Assim faz-se
necessário saber:
Como o controle interno pode contribuir com a gestão empresarial?

1.2 OBJETIVOS

0 objetivo geral deste estudo consiste em identificar os controles internos necessários
gestão de empresas de pequeno porte do setor calçadista.

Com a finalidade de atingir o objetivo geral, apresentam-se os seguintes objetivos
específicos:

• apresentar a literatura sobre abordagens de controle interno;
• avaliar os dados obtidos por meio de uma entrevista estruturada;
• identificar os controles internos mais importantes para empresas de pequeno porte;
• descrever os controles internos de empresas de pequeno porte do setor de calçados;
• comparar os controles internos das empresas de pequeno porte do setor calçadista
entrevistadas.

1.3 JUSTIFICATIVA

O motivador principal para a pesquisa 6 a falta de materiais disponíveis para o auxilio e

instrução aos pequenos empresários. Por ser um setor da economia brasileira que concentra a
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maior geração de empregos diretos e indiretos, as atenções e esforços devem voltar-se para essas
economias, que, em sua maioria, acabam desaparecendo poucos anos após seu surgimento.
Em visita anterior ao arranjo produtivo local do Sebrae em São João Batista, surgiu a idéia
de trabalhar o tema dessa pesquisa. Foi uma regido muito próspera no passado, mas com um
único problema: a concentração de sua economia local em função da usina de açúcar implantada
por volta de 1980. Com o fechamento da usina, na década de 90, mais de 800 empregados diretos
e a economia local estavam sem sua principal fonte de renda. Anos depois a regido novamente
tornou-se próspera, com a instalação de indústrias de calçados de pequeno e médio porte,
movimentando assim sua economia novamente.
Com a preocupação de que não aconteça novamente o problema enfrentado na década de
90, levanta-se a questão de como estas empresas estão se estruturando e enfrentando as oscilações
da economia brasileira e a concorrência de outros pólos produtores no pais.
O Sebra.e demonstra preocupação e realiza trabalhos corn os empresários para o
desenvolvimento e solidificação das empresas do APL.
Para a UFSC é fundamental a promoção da pesquisa cientifica, bem corno a disseminação
do conhecimento para a sociedade, nas diversas areas que atua, corno por exemplo gestão e
contabilidade.

1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA.

A pesquisa pode se r definida corno urna atividade voltada a aprofundar os conhecimentos
e a possível solução de problemas relacionados ao assunto estudado. Para Cervo e Bervian
(1977), "seu objetivo consiste em descobrir respostas para perguntas através do emprego de
processos científicos."
Segundo Beuren (2004, p. 48),
a pesquisa, de modo geral, investiga o ambiente em que o homem vive e o
próprio homem. [...] 0 mesmo também ocorre com a pesquisa em contabilidade.
so que nessa perspectiva o ambiente em que o homem vive ou pelo menos passa
grande parte de seu dia e representado pelas organizações. e o próprio homem
configura-se como um profissional que trabalha nas ou para as organizações.
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De acordo corn Lakatos (2000, P. 40), "o método é o conjunto das atividades sistemáticas
e racionais que, com maior segurança e economia permitem alcançar o objetivo, conhecimentos
válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as
decisões do cientista."
Conforme os objetivos propostos para este trabalho, o mesmo sera exploratório e o
procedimento de pesquisa a ser utilizado ser á o estudo de caso. Segundo Gil (1999, p. 73), este
estudo "6 caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira
a permitir conhecimentos amplos e detalhados do mesmo. Conforme Raupp e Beuren (2004, p. 84), o estudo de caso, -quando relacionado à
contabilidade, concentra maior número de pesquisas em organizações, visando a configuração , a
analise e/ou a aplicação de instrumentos e teorias contábeis."
Quanto à abordagem do problema, o terna requer uma abordagem predominantemente
qualitativa, com a realização de uma entrevista estruturada por meio de um questionário.
Também utilizou-se a abordagem quantitativa, corn o envolvimento de dados estatísticos.
Segundo Raupp e Beuren (2004, p. 92),
na contabilidade, é bastante comum o uso da abordagem qualitativa como
tipologia de pesquisa. Cabe lembrar que, apesar de a Contabilidade lidar
intensamente corn números, ela é uma ciência social, e não uma ciência exata
como alguns poderiam pensar, o que justifica a relevância do uso da abordagem
qualitativa.

Os procedimentos utilizados na pesquisa científica referem-se à maneira pela qual é
conduzido o estudo e, portanto, como se obtém os dados. (Raupp e Beuren, 2004).

1.5

ENTREVISTA ESTRUTURADA

A entrevista estruturada utilizada é constituída de 183 questões, com pequenas adaptações
do I i vro "Controles Internos nas Organizações" corn autoria de Paulo Norberto Migliavacca, onde
se registram notas de 0 a 5, para "sem controle" à controle total", respectivamente,

evidenciando os controles importantes para a pequena empresa. Os quesitos estão divididos em
departamentos, para a melhor avaliação e compreensão da importância dos mesmos.
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Foram atribuídos valores as notas do questionário para facilitar os cálculos da avaliação,
sendo assim distribuídos:
Nota "0" —> Peso —3
Nota —> Peso —2
Nota "2" —>Peso —1
Nota "3"— Peso I
Nota "4" —> Peso 2
Nota "5" —> Peso 3
Observação: Ao item "Mao se aplica", atribuiu-se valor 1 somente para contagem do número de
questões totais deste item e não entrando na contagem dos pontos a favor ou contra.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

No primeiro capitulo tem-se a introdução, que explicita um pouco das modi ficações que a
economia vem passando nas últimas décadas, apontando mercados mais competitivos que não
dão margens a erros. Nessa parte encontram-se também o tema e problema, os objetivos (geral e
específicos), a justificativa, a metodologia utilizada e a própria organização do trabalho.
No segundo capitulo encontra-se a fundamentação teórica, com uma breve definição de
auditoria e com o tema desenvolvido neste estudo, o controle interno para a micro e pequena
empresa.
A caracterização das empresas em estudo, a aplicação dos questionários e os dados
coletados estão evidenciados no terceiro capitulo deste trabalho.
0 quarto e último capitulo apresenta as conclusões alcançadas com a análise dos
questionários aplicados As empresas, revelando os controles internos importantes para as mesmas.

1.7 LIMITAÇOES DO ESTUDO

As limitações do estudo implicam-se no pequeno número de publicações na area de
controle interno e auditoria interna direcionados para micro e pequenas

CilipreSaS.
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A metodologia utilizada para a pesquisa (estudo multi-caso) não permite generalizar os
resultados pois mesmo sendo realizada a entrevista estruturada para os dois casos as mesmas têm
características e gestores diferentes, assim impossibilitando um modelo padrão de estudo. As
conclusões e sugestões elucidadas no fim deste trabalho só podem ser aplicadas As empresas
estudadas.
Como o método de pesquisa, a entrevista estruturada, foi respondida pelos gestores das
empresas e não houve uma verificação detalhada do pesquisador quanto aos procedimentos
adotados pela empresa, bem como uma possível verificação do sistema de gestão utilizado pelas
empresas estudadas, os resultados limitam-se as respostas obtidas na entrevista.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo serão comentados o setor calçadista de Santa Catarina, a instituição de
apoio e desenvolvimento de micro e pequenas empresas e a abordagem da literatura sobre
controles internos nas organizações.

2.1 MUNICÍPIO DE SAO JOÃO BATISTA

São Joao do Sul foi fundada em 1834, com a chegada do capitão João de Amorim Pereira,
mas apenas no ano de 1836 chegou o primeiro grupo de imigrantes - 132 colonos vindos da
Sardenha, Itália, trazidos por uma sociedade particular de colonização e em 19 de julho de 1958.
tornou-se São João Batista quando se desmembrou de Ti] ucas.
Ocupa uma area de 204Km2 e possui uma população aproximada de 17.000 habitantes. O
nome da cidade deve-se a uma pequenina capela erguida a São João Batista, por João de
Amorim.
Situada no Vale do Rio Tijucas, São Joao Batista destaca-se pela produção de calçados —
são 150 indústrias voltadas para o setor. Colonizada por italianos, teve a sua economia
inicialmente baseada na agricultura, até surgirem às fábricas de calçados, que transformaram a
cidade num dos maiores pólos calçadistas no Estado. Nos meses de janeiro e fevereiro, Sao João
Batista promove uma grande feira de calçados, a Feira do Calçado Catarinense, atraindo milhares
de turistas.
Grande parte da mão-de-obra do setor calçadista veio de uma usina de açúcar, que
operava na região desde os anos 50 e . fechou em 1991, deixando cerca de 800 pessoas
desempregadas e com o desafio de sustentar suas famílias.
Várias famílias começaram a produzir calçados femininos, para atender apenas ao
mercado local. No entanto, pecavam pela pouca qualidade do produto. O que era urn crescimento
desgovernado do setor, passou a ser, então, norteado pela organização das empresas em formato
de Arranjo Produtivo, por meio de projetos como o coordenado pelo Sebrae, corn o apoio de
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outras instituições representativas de classe, sindicatos, organizações não-governamentais

e

governamentais, tanto na esfera municipal quanto na estadual.
Hoje o município conta com mais 150 empresas gerando cerda de 2.000 empregos diretos.
Além das empresas, São João Batista conta ainda com 350 ateliês que trabalham com
aproximadamente 2.000 pessoas produzindo peças manuais que as empresas não produzem
utilizadas nos calçados. A produção mensal é de 1.200.000 pares de sapatos e tem um forte
mercado consumidor nos estados do Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste do pais e exportações
para América Central, Estados Unidos, Emirados Árabes, América do Sul e Europa.

2.2 SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA — SEBRAE

O Sebrae atua no Brasil, com unidades nos 26 estados e no Distrito Federal, formando um
sistema de ampla capilaridade, com 600 pontos de atendimento em todo o território nacional.
Atuante desde 1972 auxiliando no desenvolvimento sustentável das empresas de micro e pequeno
porte, promovendo cursos de capacitação, facilitando o acesso aos serviços financeiros,
estimulando a cooperação entre empresas, organizando Feiras e rodadas de negócios contribuindo
para a geração de emprego e renda. (www.sebrae.com.br ).
Elucidando sobre o Sebrae,
"0 Sistema Sebrae busca criar, por vários mecanismos (capacitação,
mobilização, disseminação do empreendedorismo e do associativismo, entre
outros), um ambiente radicalmente favorável à sustentabilidade e ampliação dos
pequenos negócios. Esse ambiente passa por menor carga tributária, menos
burocracia, acesso ao crédito, à tecnologia e ao conhecimento. A instituição
para
atenuar esses
cinco grandes gargalos.opera justamente
(www.sebrae.com.br).
Com sua criação por lei de iniciativa do Poder Executivo, recebido harmoniosamente
pelas confederações que representam as forças produtivas do pais e por as principais entidades de
tomento e pesquisa do Pais, este modelo tem revelado sua eficiência e clic-Acia ao longo do
tempo. (www.sebrae.com.br ).
O Sebrae é predominantemente administrado pela iniciativa privada e constitui-se de uma
sociedade civil sem fins lucrativos. (www.sebrae.com.br ).
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Embora opere em reciprocidade com o setor público, não se vincula à estrutura pública
federal, com 120 pontos de atendimento no Estado de Santa Catarina. tem por missão:
"Desenvolver e consolidar a força empreendedora catarinense." (www.sebrae.com.br ).

2.3

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL — APL

O que é um APL? De acordo com o site www.sebrae.com.br,
Arranjos produtivos locais são aglomerações de empresas localizadas em urn
mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantém algum
vinculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com
outros atores locais tais como governo, associações empresariais, instituições de
crédito, ensino e pesquisa.

Tem como característica a existência da aglomeração de um número significativo de
empresas atuantes em uma atividade produtiva principal. É preciso considerar a dindmica do
território em que essas empresas estão inseridas, considerando principalmente o número de
postos de trabalho, faturamento, mercado, potencial de crescimento. (www.sebrae.com.br ).
Portanto, o Arranjo Produtivo Local compreende um espaço geográfico (parte de urn
município, ou conjunto de municípios) que possua sinais de identidade sociais, culturais,

econômicos, politicos, ambientais ou históricos. (www.sebrae.com.br ).
Ao estimular processos locais de desenvolvimento, é preciso ter em mente que qualquer
ação nesse sentido deve permitir a conexão do arranjo com os mercados, a sustentabilidade por

meio de um padrão de organização que se mantenha ao longo do tempo, a promoção de um
ambiente de inclusão de micro e pequenos negócios em urn mercado com distribuição de
riquezas, e a elevação do capital social por meio da promoção e a cooperação entre os atores do
território. (www.sebrae.com.br ).

O arranjo produtivo local onde se inclui Sao João Batista tern como objetivo consolidar as
empresas do setor calçadista do Vale do Rio Tijucas em um dos grandes pólos de moda feminina

do Brasil, hoje sendo o maior empregador da regido. (www.sebrae.com.br ).
Este APL conta com mais de 150 empresas calçadistas, em sua maioria micro e pequenas
empresas, empregando mais de 2.000 pessoas em empregos diretos e outras 2.000 em alCUS,
empregos informais, constituídos por donas de casa e seus familiares. (www.sebrae.com.br ).
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Estas empresas e ateliês têm uma produção mensal de 1.200.000 pares de sapatos
perfazendo um total de 14.400.000 pares por ano, sendo que destes, 11% é exportada para a
America Central, Estados Unidos da America, Emirados Árabes. Europa e América do Sul, e os
outros 89% absorvidos pelo mercado brasileiro, principalmente entre os estados do sul, sudeste e
nordeste. (www.sebrae.com.br ).

2.4 HISTÓRIA E CONCEITOS DA AUDITORIA

E dial( afirmar a origem da auditoria, pois toda a pessoa que possuía a timção de
verificar a legitimidade dos fatos, prestando contas a um superior, pode ser considerada auditor.
Sá (1998 apud ALBERTON, 2002, p. 27) aduz que "a historia antiga do surgimento da
auditoria remonta a era antes de Cristo, na antiga Suméria, e nas províncias romanas, no primeiro
século depois de Cristo."
Na mesma parte da história, Correia (2001 ulna BARROS, 2002, p. 16) elucida que
"tem-se que os imperadores romanos nomeavam altos funcionários que eram encarregados de
supervisionar as operações financeiras de seus administradores provinciais e lhes prestar contas
verbalmente", tendo-se assim os primeiros auditores de que se tem registro na história.
Sá (2002, apud JESUS, 2005 p. 26) explica
outro fato que favoreceu a regulamentação da auditoria esta relacionado
Revolução Industrial, no final do século XVIII, com o aparecimento das
grandes empresas. Sendo assim, em 1845, o Railway Companies
Consolidation Act, obrigava a verificação dos balanços pelos auditores.
Franco e Marra (1992 apud COSTA, 2002 p. 8) trazem que "o volume de dinheiro em
giro era muito grande como decorrência do progresso trazido pela revolução industrial."
Correia (2001

apud BARROS, 2002) explica que a auditoria teve seu grande

desenvolvimento na Inglaterra, que tinha o controle do comércio mundial e dominava a
navegação comercial daquela época, e instituia imposto sobre o lucro das empresas. Mas o
grande salto da auditoria ocorreu após a crise econômica americana de 1929.
No Brasil tem-se registro da chegada de empresas multinacionais de capital estrangeiro
em 1903 com a chegada da Tramway, Light and Power Company. Com sede no Canadá, foi a
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pioneira na publicação de um parecer de auditoria brasileiro e em 1909 a Arthur Andersen S.C.,
antiga Mc-Auliffe Davis Bell & Co., a primeira empresa de auditoria a estabelecer-se em solo
brasileiro. (MAGALHÃES, LUNKES E MOLLER, 2001)
No inicio dos anos 30 é criado o comitê May, um grupo de trabalho instituído com a
finalidade de estabelecer regras para as empresas que tivessem suas ações cotadas em bolsa,
tornando obrigatória a auditoria contábil independente nos demonstrativos financeiros dessas
empresas. CORREIA (2001 apud BARROS, 2002).
Intensificou-se no Brasil por volta de 1940 com a chegada das empresas multinacionais e
a necessidade dos investidores em terem garantias de que seus investimentos estavam sendo
verificados por seus auditores. (DACOREGIO, 1999).
Escritórios de auditoria foram abertos no Brasil e cada vez mais auditores brasileiros
estavam sendo treinados. Na década de 1960, surgiu a primeira associação de auditores, que se
denominava "Instituto dos Contadores Públicos do Brasil." Ern 1971 passou a chamar-se de
"Instituto de Auditores independentes do Brasil" e depois de "Instituto Brasileiro de Contadores"
(IBRACON) sendo reconhecida legalmente em 1972, através da Instrução 220 do Banco Central.
A profissão de Auditor foi regulamentada pela lei n° 4.728 de 14.04.1965 que exigia a
auditoria das demonstrações contábeis das companhias abertas. Com a lei n° 6.404 de 1976 ela
foi consolidada exigindo-se a presença de auditores nas sociedades anônimas de capital aberto.
Mas afinal o que é auditoria? Para Franco e Marra (2000, p.26), é
a técnica contábil que — através de procedimentos específicos que lhe são
peculiares, aplicados no exame de registro de documentos, inspeções e na
obtenção de informações e confirmações, relacionadas com o controle do
patrimônio de uma entidade - objetiva obter elementos de convicção que
permitam julgar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com
principias fundamentais e normas de Contabilidade e se as demonstrações
contábeis deles decorrentes refletem adequadamente a situação econômicafinanceira do patrimônio, os resultados do período administrativo examinado e
as demais situações nelas demonstradas.

De acordo com Boyton, Johnson e Kell (2002, p. 31), é
Um processo sistemático de obtenção e avaliação objetivas de evidencias sobre
afirmações a respeito e ações e eventos econ6micos, para aquilidação do 12.rati de
correspondência entre as afirmações e critérios estabelecidos, e de comunicação
dos resultados a usuários interessados.
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Com a necessidade de constatar a veracidade das informações contábeis nas empresas
onde se estava investindo, difundiu-se o ramo de auditoria externo, sendo contratada cada vez
mais por empresas que almejam transparência em suas operações. Mas a contratação da auditoria
externa em tempo integral seria onerosa a empresa, mais tarde surgira a auditoria interna.

2.4.1

Auditoria externa

Almeida (2003) explica que a auditoria externa ou auditoria independente surgiu como
peça do processo de revolução do sistema capitalista. Devido à expansão do mercado e o
acirramento da concorrência, as empresas que eram familiares e de capital fechado sentiram a
necessidade de ampliar suas instalações fabris e administrativas, investindo no desenvolvimento
tecnológico e aprimorando os controles e procedimentos internos em geral, principalmente
visando à redução de custos e, portanto, tornando mais competitivos seus produtos no mercado.
Perez Junior (1998, p. 15) elucida que os auditores independentes
Como profissionais liberais atuando isoladamente ou reunidos em firms de
auditoria, executam a denominada auditoria independente corn tal
imparcialidade, constituindo-se em uma poderosa garantia para aqueles usuários
interessados nas demonstraceies contábeis. Como o fator preponderante para este
tipo de trabalho é a independência de opinião, é preferível referir-se como
auditoria independente em vez de auditoria externa.

Almeida (2003) esclarece que para se enquadrar em todas estas mudanças seriam
necessários volumes de recursos impossíveis de serem obtidos pelas operações da empresa ou do
patrimônio de seus proprietários. Por conseguinte, a empresa teve de captar esses recursos junto a
terceiros, principalmente mediante empréstimos bancários a longo prazo e abrindo seu capital
social para novos acionistas que precisariam conhecer a posição patrimonial e tinanceira, a
capacidade de gerar lucros e como estava sendo efetuada a administração financeira dos recursos
da empresa (natureza das fontes de recursos e aplicações destes).
Na visão de Almeida (2003) foi em conseqüência da necessidade das intbrmações, que as
demonstragõe s. contábeis passaram a ter sua devida importância. Como medida de segurança
contra as possíveis fraudes, exigiu-se que as demonstrações fossem examinadas por pro fissionais

independentes As empresas e que tenham reconhecido a capacidade técnica. Esses profissionais
que emitem sua opinião sobre as demonstrações é o auditor externo ou auditor independente.
Almeida (2003) complementa que o auditor externo passou a apresentar urn relatóriocomentário com sugestões para solucionar problemas que chegavam a seu conhecimento durante
o seu trabalho de auditoria independente e corno ele passava um curto período na empresa e seu
trabalho estava voltado a outro foco seria necessária uma auditoria periódica, com maior grau de
profundidade abrangendo outras areas como o sistema de controle de qualidade, a administração
de pessoal, entre outras não relacionadas à contabilidade.
Em síntese, os usuários das informações oriundas da auditoria independente são credores,
acionistas e investidores do mercado de capitais.(OLIVEIRA E DINIZ FILHO, 2001).
Ao perceberem que seria possível reduzir gastos com auditoria externa se utilizassem
melhor esses funcionários, as empresas criaram um serviço de conferência e revisão interna,
continua e permanente, com um custo menor. Os auditores externos também ganharam com isso,
pois pôde dedicar-se somente ao seu principal objetivo, o exame da situação econômicofinanceira das empresas. CORREIA (2001 apud BARROS 2002).

2.4.2

Auditoria interna

Franco e Marra (1992, p. 175) elucidam que a auditoria interna é "aquela exercida por
funcionários da própria empresa e em miter permanente." Mas por serem empregados da
empresa, os auditores internos, na escala hierárquica, não poderão estar abaixo dos que serão
auditados.
A auditoria interna, segundo Almeida (2003), surgiu da necessidade de dar maior ênfase
As normas ou aos procedimentos internos pois em alguns casos o proprietário ou administrador da
empresa não poderia supervisionar pessoalmente todas as atividades. Mas ainda de nada valeria a
implantação dessas normas ou procedimentos internos sem haver um acompanhamento, para
constatar que estavam sendo utilizados pelos colaboradores da empresa.
Oliveira e Diniz Filho (2001) ressaltam que os usuários dos relatórios oriundos da
auditoria interna são os gestores das empresas e muitas vezes esses relatórios têm caráter sigiloso.
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Almeida (2003) salienta o surgimento do auditor interno como um ramo da auditoria e da
profissão de auditor externo e, como conseqüência, do contador. 0 auditor interno tern vinculo
empregaticio com a empresa e deve estar subordinado à presidência, evitando parcialidades ou
influências no desenvolvimento de suas funções, além de não desenvolver atividades que ele
possa vir a examinar (como, por exemplo, elaborar lançamentos contábeis), para que não interfira
em sua independência.
Na auditoria interna são criados procedimentos e rotinas como ferramentas para facilitar e
permitir o controle das operações e fatos que possam ter influência sobre os ativos da entidade . Os
controles internos.

2.5

CONTROLE INTERNO NAS ORGANIZAÇÕES

Para Attie (1992 p. 197) o Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano
de Contadores Públicos Certificados define controle interno como:
o plano de organização e o conjunto coordenado dos métodos e medidas
adotados pela empresa para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a
fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e
encorajar a adesão a política traçada pela administração.

Almeida (2003) salienta que controle interno é representado por um conjunto burocrático.
ou seja, um conjunto de rotinas, procedimentos e. métodos que são utilizados para salvaguardar os
ativos e na contrapartida fornecer a certeza de dados contábeis para a administração em sua
estratégia para suas metas e objetivos à frente da empresa.
Attie (1998 p. 112) corrobora dizendo que "controle interno compreende todos os meios
planejados numa empresa para dirigir, restringir, governar e conferir suas várias atividades corn o
propósito de fazer cumprir os seus objetivos."
Já Migliavacca (2002 p. 17) vai mais além explicando que:
Controle interno se define corno o planejamento organizacional e todos os
métodos e procedimentos adotados dentro de uma empresa. a um de
salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e o suporte dos dados contabcis.
promover a eficiência operacional e encorajar a aderência i)s politicos &finials
pela direção.
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0 mesmo autor busca complementar sua definição no American Institute of Certified
Public Accountants, dizendo que "Controles internos, em seu sentido amplo, incluem Os controles

que podem ser caracterizados como administrativos ou contábeis."
Attie (1992, p. 201 e 202) destaca que,
Controles Administrativos: compreendem o plano de organização e todos os
métodos e procedimentos que dizem respeito a eficiência operacional e a adesão
a política traçada pela administração. Normalmente se relacionam de forma
indireta aos registros financeiros. Com freqüência abrangem análises estatísticas,
estudos de tempo e movimentos, relatórios de desempenho, programas de
treinamento e controle de qualidade.

Controles Administrativos são os que no se limitam somente ao planejamento
organizacional da empresa, mas também aos procedimentos e instrumentos para a tomada de
decisões, determinando que sejam estabelecidas autorizações para as funções gerenciais que
atrelam os controles as responsabilidades.
Os controles contábeis são compostos pelos pianos de organização da empresa referentes
a salvaguarda de ativos e o fornecimento da certeza dos regimes financeiros e as transações
contábeis, exigindo as autorizações da administração e fornecendo relatórios de acordo com os
princípios fundamentais da contabilidade. (AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS, apud MIGLIAVACCA, 2002).
De acordo com Attie (1992, p. 201),
Controles Contábeis: compreendem o plano de organização e todos os métodos
e procedimentos diretamente relacionados, principalmente com a salvaguarda do
patrimônio e a fidedignidade dos registros contábeis. Geralmente incluem os
seguintes controles: sistema de autorização e aprovação; separação das funções
de escrituração e elaboração dos relatórios contábeis daquelas ligadas as
operações ou custodia dos valores; e controles físicos sobre estes valores.
Os controles contábeis são importantes para a salvaguarda dos ativos fisicos da empresa,

tanto em seu acesso como nos devidos registros que lhe fazem justo, que quando confrontados
em intervalos razoáveis e que sejam, em caso de divergências, tomadas devidas providências para
saná-las. (American Institute of Certified Public Accountants, apua' MIGLIAVACCA, 2002)
Já sintetizando, Rodill (2000, p. 16) aduz que,
Controles internos são todos os procedimentos e rotinas de natureza
administrativa ou contábil, destinados a fazer com que na empresa
colaboradores respeitem e adiram as políticas traçadas pela alta administrayáo:
os ativos tenham sua integridade protegida; e as Operayóes seja m

-)5

adequadamente registradas, em sua totalidade, nos registros
fidedignamente retratadas pelas demonstrações financeiras.

contábeis e

Para Attie (1998 apud DEMENECK, 2005 p. 19) quanto aos controles internos "sua
importância se dá a partir do momento em que a empresa inicia sua fase de crescimento e para
isso é necessário que haja cada vez mais controle."
Paula (1999, p. 23) salienta que é preciso a "conscientização dos gerentes e funcionários,
visando ao desenvolvimento de rotinas, a utilização da tecnologia apropriada a existência de
treinamento adequado."
Demeneck (2005 p. 21) enfatiza que "quanto maior o controle que a empresa possuir
sobre suas atividades, melhores serão os resultados obtidos", explica que "o controle

interno

desencadeia uma série de procedimentos e métodos, que bem definidos e coordenados de uma
forma adequada, asseguram uma correta organização indispensável para alcançar os objetivos.''
Mas para que isto dito seja praticável, Migliavacca (2002) destaca que o sistema de
controle interno deve ter três características fundamentais: Utilidade, Praticidade

e

Economicidade.
Sobre a utilidade, o autor destaca que é muito difícil de se mensurar e que tanto no
detectivo como no preventivo a importância é de assegurar a salvaguarda dos ativos da empresa
promovendo o bom desenvolvimento dos negócios da empresa e salienta que estes não servem so
para proteger a empresa mas todos aqueles que trabalham nela.
Na praticidade, o mesmo autor explica que o sistema de controle deve ser apropriado para
as dimensões da empresa, tanto nas operações como nas rotinas financeiras, sem esquecer da
objetividade em relação ao que sera controlado e na simplicidade de sua aplicação.
JA na economicidade o importante do sistema é que ele não se tome uma coisa onerosa
para a empresa, no qual a decisão de implantar e mantê-lo deve ser feita depois de uma análise
criteriosa da relação custo/beneficio da utilização deste.
Ressalta-se que a utilização de um sistema de controle interno deve atender ao principio

de que seu beneficio é sempre maior de que seu custo, não limitando-se ele somente aos ati ■ os
tangíveis (com valor nominal) mas também a seus ativos intangíveis (sem valores nominais).
(M1GLIAVACCA, 2002).
Essas características, em conjunto, demonstram a importância da aplicação correta dos
controles, adequando-os a cada tipo e estrutura de empresa.
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2.5.1 Características e objetivos do controle interno

Pode-se dizer que os sistemas de controles são compostos por quatro elementos
principais. Esses elementos são comuns a todos: os objetivos, os padrões, a comparação entre os
padrões e os resultados e a ação corretiva. (MIGLIAVACCA, 2002).
Attie (1992) elucida que as características do controle interno estão compreendidas em
um plano de organização com a segregação de funções e a determinação de responsabilidades;
um sistema de autorização e procedimentos de escrituração que ofereça controle eficaz sobre os
itens do patrimônio; as praticas salutares na execução das tarefas e funções atribuídas aos
departamentos da empresa; e a mão-de-obra qualificada para o cumprimento de suas atribuições.
Já Franco e Marra (1992 p. 208) simplificam definindo como objetivos primordiais de
controle interno "fornecer à contabilidade dados corretos e conferir a exatidão da escrituração; e
evitar alcances, desperdícios, erros e, se ocorridos, identifica-los."
Os objetivos a serem atingidos são determinados pela administração, gerência ou por lei,
Estes devem estar em sintonia com as metas e diretrizes da empresa ruas sempre destacando a
relevância destes para que os envolvidos não acabem resistindo e tornando os controles restritivos
e desnecessários. (MIGLIAVACCA, 2002).
A aplicação de controles pode ser vista como tbrma de desconfiança entre a gestão e os
que sofrerão o controle, havendo assim resistências a sua implantação e utilização adequada.
O padrão desejado, comparação entre o padrão e a situação atual, pode auxiliar as partes
gerenciais na tomada de decisões sempre eliminando o que for desnecessário. Para tal destaca-se
que sem o mesmo a administração pode não atuar como deveria pois sem um parâmetro para
comparação abre-se a possibilidade de ocorrer excessos ou falta de controles. (MIGLIAVACCA,
2002).
Desta forma direciona-se mais facilmente a empresa para um controle eficaz de suas
atividades. Migliavacca (2002) salienta que os padrões devem obedecer a três atributos que
auxiliam na obtenção do melhor resultado. São eles: Padrões atingíveis que afastam sonhos
impossíveis, metas negativas e conservadoras; Padrões compreensíveis onde os colaboradores
sabem quais são os padrões e suas razões; e os Padrões aceitos e usados onde os colaboradores
têm que estar envolvidos corn o alcance deste e motivadas para tal.
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Estes padrões podem ser relacionados A missão da empresa e a suas políticas, onde se
estabelecem as estratégias e os "sonhos" a serem alcançados.
A comparação deve acusar todas as variações relativas aos controles, iniciando assim uma
verificação para apurar as causas dos disparates ou desacordos e somente com a identificação
destes fatores, pode-se elaborar ações corretivas para trazer o sistema ao padrão desejado.
(MIGLIAVACCA, 2002).
A ação corretiva para se alcançar o padrão desejado, deve investigar e acusar variações
entre o padrão e a situação atual, mas sem fazer algo para estabelecer a normalidade é
Todas as diferenças consideráveis devem ser amarradas a sua ação corretiva, lembrando
que corrigir um problema é sempre bom mas o ideal é eliminar a causa para que não voltem a
ocorrer As diferenças entre o atual e o padrão. (MIGLIAVACCA, 2002).
Eliminando as causas dos problemas e as divergências, faz-se do controle interno um
sistema moldavel. Os sistemas de controles internos podem ser preventivos e detectivos.

2.5.2

Controle interno detectivo e preventivo

Por serem altamente moldáveis As empresas ou As necessidades. Migliavaccu (2002)
elucida que, na pratica, os gestores das empresas devem sempre fundamentar suas decisões nos
princípios básicos do controle interno (utilidade, praticidade e economia), para ai sim escolherent
o modelo mais apropriado, coordenar os elementos do sistema e do controle contábil, uti I i /:11- is
demonstrações contábeis como elementos para verificar as anomalias e as tendências.
Os momentos adequados de inserção dos controles são de acordo

COM

o efeito que um

fato possa produzir na organização ou conforme a necessidade de evidenciação.
Migliavacca (2002) classifica os controles em dois tipos: os controles preventivos ou de
prevenção e os controles detectivos ou de detecção utilizando o simples fator de que os
preventivos são para antes dos fatos, ou seja, para inibir fatos que possam ter efeitos negativos ou
positivos, e os detectivos são para após o fato ter ocorrido, para diagnosticar o que ocorreu.
Mosimann e Fisch (1999) tratam as formas de controle cot -no Pré Controle (que se
antecipam e acontecem antes do fato gerador, assim impedindo erro ou fraudes): Controle
Concomitante (que também pode-se entender como controle corrente ou atual. que ocorre
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simultaneamente ao fato gerador, podendo assim, maximizar o resultado de processo durante a
execução da tarefa) e Pós Controle (comumente denominados de corretivos ou subseqüentes, que
ocorrem após a ocorrência do fato gerador e não permite a intervenção do usuário ou controlador
na execução da tarefa).
Migliavacca (2002 p. 50-51) define que,
Controles de prevenção são aqueles destinados a impedir erros ou anormalidades
durante o processamento. Controles preventivos são mais eticientes e menos
caros do que os detectivos. Quando inseridos dentro de um sistema, os controles
preventivos evitam que os erros ocorram, evitando também os custos de corrigilos. Controles de detecção são controles destinados a detectar erros e
anormalidade que ocorreram durante o processamento de dados. Controle
detectivos são mais caros que os preventivos, mas também são essenciais.
Estas formas de controle são utilizadas nas empresas por pessoas integras, treinadas,

competentes e de confiança dos gestores, apropriado para as segregações de funções

e

autorizações com intuito de evitar fraudes e o mau uso de recursos da empresa.
Exemplificam-se os controles preventivos como os controles de estoque no recebimento e
na saída de mercadorias e a análise do cadastro dos clientes na aprovação de crédito (crediário,
vendas a prazo, cheques pre ou a vista).
Salienta-se que os tipos de controles citados são independentes um do outro, podendo ser
utilizados juntos ou aplicados distintamente, de acordo corn a empresa, e que podem, por parte
dos usuários, ter padrões divergentes entre si evidenciando que são ferramentas distintas mas com
um fim comum, o controle. OLIVEIRA (1991 amid MONSIMANN e FISH, 1999).
Demonstrando a essencialidade destes controles, Migliavacca (2002) diz que servem para
veri ficar a eficiência dos controles preventivos e também que alguns erros não podem ser
controlados pelos controles de prevenção pois são evidenciados com a sua ocorrência.
Controles detectivos podem ser exempli ficados pelas reconciliações contábeis e
financeiras, os inventários e as confirmações dos saldos credores e devedores da entidade com
instituições financeiras e empresas ligadas a sua atividade (clientes e fornecedores).
Monsimann e Fish (1999) complement= que é possível ocorrerem interferê.ncias nos
controles e dividem os mesmos em controles de circuito fechado (que é aquele que o sistema
utilizado fornece as próprias informações, passando por um processo de retroalimentação e assim

mantendo seu desempenho na normalidade) e controle de circuito aberto (aquele que o sistema
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não produz as informações suficientes para a execução da tarefa, sendo alimentado por um
usuário de acordo com o seu julgamento com auxilio ou estímulos externos ao sistema).
Vale salientar que onde mais houver o envolvimento de um empregado (elemento
humano), é onde ocorrerão mais erros e onde os controles detectivos terão maior utilidade pois
todos são passíveis de erros. Deve-se afastar a omissão e a estaticidade diante do mesmo.
(MIGLIAVACCA, 2002)
Cada situação exige um sistema de controle apropriado, para as micro e pequenas
empresas, com dimensões bem menores das grandes, os controles essenciais são poucos mas
vitais para a entidade.

2.5.3 Controles internos mais importantes para micro e pequenas empresas

Caracterizados como micro e pequenas empresas, estão incluídos os ramos de serviços,
comércio e industria, e cada uma delas têm, de forma aditiva aos ditos -controles-chaves", outros
tipos de controles adequando-se ao seu ramo de atividades. (RODILL, 2000).
O mesmo autor caracterizou como Controles-Chaves, aqueles aplicados a -numerários,
dinheiro em bancos, faturamento, controle e remuneração de empregados, contas a receber e
ativos fisicos."
Neste estudo de caso o tipo de empresa em questão é do tipo industrial e assim não são
citados os outros tipos de controle para as outras atividades de micro e pequenas empresas.

2.5.3.1

Controle interno dos estoques, produção e vendas

Rodi11 (2000, p. 24) demonstra que a contabilidade pode atuar na:
a) elaboração de relatórios periódicos sobre matdrias-primas, produtos em
processo e produtos acabados, com indicação da respectiva rotação.
tanto global quanto dos principais itens;
b) controle global da movimentação dos estoques em quantidades e
valores, indicando: estoques iniciais, compras, transformação. vendas e
estoques finais;
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C) comparativos dos custos unitários dos principais itens corn os do mês
anterior, pesquisando a composição dos custos e fornecendo explicações
para diferenças superiores a determinado percentual (5%);
d) designação de funcionários experientes para formular as normas para a
tomada de inventários e para acompanhar as contagens físicas,
reconciliando posteriormente as quantidades contadas com aquelas
constantes das listagens finais;
e) coleta de estatística sobre a capacidade produtiva utilizada, variações na
absorção de custos fixos e explicações para mudanças significativas.
Estas ferramentas podem fazer a diferença em um mercado competitivo, onde quem

controle melhor seus custos, aumenta sua margem de lucro.

2.5.3.2 Controle interno das contas a receber e recebimentos

Conforme Sá (1998, apud DEMENECK, 2005 P. 34), "a conta clientes surge no momento
de uma venda a prazo e registra o valor devido pelo freguês. Essa conta possui várias
denominações: duplicatas a receber, contas a receber, obrigações a receber, prestamistas, letras a
receber, entre outras."
Já Rodill (2000, p. 23 e 24) sugere alguns procedimentos para essa área:
a) controles globais de faturamento, reconciliando relatórios da expedição

com os montantes tomados como base para a liquidação de impostos
(especialmente ICMS e ISS), e correlacionando os resultados desse
procedimento com aqueles sugeridos no setor de estoques e vendas.
Reconciliação de recebimentos corn os créditos constantes dos extratos
bancários. Como nem sempre isto é possível, esse procedimento
normalmente precisa de adaptações, combinando-se com os controles de
vendas a vista;
b) elaboração de conciliação periódica do saldo contábil global, com a
localização dos documentos representativos dos créditos (as duplicatas):
em carteiras, descontadas, em caução, em cobrança nas filiais em
cobrança especial ou judicial, etc. Se relevante e possível, isto pode ser
amarrado com informações obtidas das instituições financeiras e de
terceiros (empresas de cobrança e advogados, por exemplo);
c) revisão das contrapartidas dos lançamentos contábeis a crédito da conta
de Duplicatas a Receber, investigando qualquer lançamento cujo débito
seja efetuado em contas transitórias ou de resultados;
d) apresentação de detalhes de movimentação dos clientes (todos ou os
principais, de acordo corn a composição desse universo), especificando
saldo inicial, vendas, descontos concedidos e saldo final. Esse tipo de
,
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relatório, apresentado periodicamente à diretoria ou à gerente que não
tenha envolvimento com a venda ou com a concessão de créditos,
permite a esses administradores perceberem se houve movimentação
não usual ou justificada, ou descontos que possam estar excedendo Os
limites estabelecidos pelas politico da empresa.

O controle do "contas à receber", é de importância vital para a empresa evitando a ma
utilização e desvio dos numerários da empresa e tornam transparentes suas movimentações.

2.5.3.3 Controle interno das compras, das contas a pagar e pagamentos

SA (1998, apud DEMENECK, 2005 p.39) orienta que
para um bom sistema de compras, deve existir pessoal encarregado e competente
para exercer as funções. Geralmente a seção de compras deve receber aquisições
de compras dos departamentos que precisam de materiais e após liver
orçamentos, submete-se a aprovação da diretoria , emitindo assim a ordem de
compras.

Mautz (1975 apud DEMENECK, 2005 p. 39) cita que "todas as compras devem ser
baseadas em solicitações de compra, autorizadas por um funcionário responsável pela liberação.
Os pedidos devem ser feitos por escrito, numerados seqüencialmente e assinados pelo

responsável."
Para Rodil (2000, p. 25) a contabilidade pode trabalhar com os seguintes procedimentos:
a) listagem de comprovantes "em aberto" no setor de contas a pagar ou
tesouraria, em uma data determinada (por exemplo, no fim de cada mês
ou a cada dois ou três meses), e reconciliação dos totais com os saldos
contábeis;
b) preparação mensal da relação dos saldos a pagar por fornecedores ao
fim de cada mês (ou outra periodicidade que for julgada recomeudd% c))
de acordo como os regimes contábeis subsidiários (subsididrios ou
analíticos) e entrega ao setor de contas a pagar ou tesouraria para
reconciliação;
c) análise de saldos credores e procura de possíveis pagamentos em
duplicidade;
d) análise dos débitos mais significativos efetuados como contrapartida de
créditos nas contas de fornecedores e pesquisa quanto a nature/a dos
materiais adquiridos ou dos serviços ou fornecimentos efetuados e sua
correlação com a atividade da empresa.
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0 controle de compras deve observar a melhor oportunidade para a empresa, cotando
preços e prazos, sem o detrimento da qualidade e quantidade adquirida. Os padrões éticos

impostos pela entidade devem sempre estar acima dos interesses pessoais. Brindes,
favorecimentos e facilidades devem ser proibidos pela diretoria.

3 ESTUDO DE CASO

0 objetivo deste estudo é identificar os controles internos mais importantes para a
operação destas empresas bem como verificar de que forma eles são trabalhados.
Utilizou-se para este estudo a visita in loco e a aplicação de um questionário que pretende
demonstrar quais e quantos são os controles internos utilizados pelas entidades.
O questionário foi extraido do livro "Controles Internos nas Organizações" de autoria do
Sr. Paulo Norberto Migliavacca, e corn adaptações do autor deste trabalho monográfico.
Para a realização deste estudo contou-se com o apoio do Sr. Sergio Ferreira Cardoso,
articulador da regido de Tijucas do Sebrae de Santa Catarina e o gestor do APL, sr. Ronaldo
Te lies.

3.1

EMPRESAS ESTUDADAS E RESULTADOS OBTIDOS

Serão apresentados um breve histórico da empresa e os resultados obtidos e explicitações
sobre estes.
Uma tendência constatada d de que algumas questões se encaixem no quesito "não se
aplica" pois as empresas estudadas são de estrutura pequena. Em quase totalidade de suas
constituições é do tipo familiar e controlada pelo patriarca, ou seja, centralizadoras, como já
comentava em conversa informal, o senhor Ronaldo Telles, gestor do APL de Sao Joao Batista.
As análises das informações obtidas serão feitas da seguinte forma: na primeira parte
serão avaliados os setores mais importantes para a empresa, que foram divididos em: controle
interno, aspectos gerais de controle, administração de pessoal, ativo fixo, caixa e bancos, compras
e recebimentos, contabilidade, controle orçamentário, crédito e cobrança, custos, inventário e
estoque e vendas e expedição. Na segunda parte serão verificados os níveis de controles que as
empresas têm sobre suas atividades e operações.
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3.1.1 Giacomelli & Dias Industria e Comércio de Calçados Ltda. — Calugi e Verde Mel
Calçados

A Giacomelli & Dias é a fabricante das marcas Calugi e Verde Mel, tendo sua fábrica
localizada as margens da rodovia SC 411, em Sao João Batista, Santa Catarina, em um galpão de
500

e,

com 4 funcionários diretos, contratados pela empresa, e outros 10 terceirizados, de

ateliês, sendo alguns com dedicação exclusiva.
Em seu inicio a Giacomelli & Dias tinha uma produção de 40 pares de sapatos/dia. Hoje
esta produzindo 150 pares de calçados/dia. Tern seus produtos expostos em importantes feiras e
eventos como o desfile do SEINC em São Joao Batista, da FECCAT (corn a marca Verde Mel),
da COUROMODA e FRANCAL em São Paulo.
Teve a participação premiada nos eventos realizados pelo SEBRAE, como a Rodada de
Negócios, Ilha do Arranjo Produtivo Local (APL), Feira do Empreendedor, além da divulgação
em importantes revistas do setor calçadista como a WS e a Lançamentos.
Hoje a empresa tem seu grande mercado concentrado nas regiões de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, interior do Paraná e no projeto de mercado para 2006,
Santa Catarina, ern execução.
"Tudo começou quando fui convidada para participar do Projeto Arranjo Produtivo Local
(APL), através do Programa de Melhoria da Produtividade e Qualidade realizada pelo Sebrae de
Santa Catarina. Na época eu era secretária da igreja há nove anos" contou Elisdngela Dias
Giacomelli, sócia da empresa.
"Quando trabalhava em uma empresa da família com meu esposo, Sérgio Giacomefli.
participamos de diversos cursos pois sentíamos a necessidade de nos reciclarmos" diz ainda
El isiingela.
Elisdngela e Sérgio começaram a participar de cursos para o desenvolvimento pessoal e
profissional, passando também pelos módulos de `Melhoria da Organização da Empresa',
-

Produção', ‘Gestão de Custos e de Finanças', 'Integração de Funcionários', entre outros ‘ários

cursos colocados à disposição dos empresários por meio do Sebrae.
"Todos estes treinamentos despertaram em mim a paixão pela arte de fabricar calçados e
nos impulsionaram a buscar melhorias, então tentamos aplicar o que vínhamos aprendendo onde
trabalhávamos, mas nos deparamos com algo previsto mas ainda não conhecido: a resistência a
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mudanças." Por se tratar de uma empresa familiar, gerida pelo patriarca, é comum encontrarmos
este tipo de resistência, não só a mudanças, mas também a consultorias, auditorias e sugestões
vindas de pessoas externas 6. empresa.
Após quase um ano tentando implantar os novos conhecimentos e acabar com aquele
sentimento de "invasão", Elisdngela e Sérgio, resolveram pedir demissão para abrir o próprio
negócio.
Com a ajuda dos pais de Sérgio que cederam uma construção que fica nos fundos da casa
deles, com pouco menos de 40m 2, e de Suzana Dias, irmã de Elisdngela, cedendo seu Fundo de
Garantia, transformaram o que era um depósito de máquinas e lixo industrial em urna fábrica de
calçados.
Como todo inicio de qualquer empresa, faltam máquinas, funcionários, matéria-prima e
principalmente dinheiro, o que Elisángela e Sergio souberam enfrentar com muita cautela e
conhecimento adquiridos nos cursos de planejamento.
De partida optaram pela terceirização da mão de obra e conseguiram uma -ajudinha" de
uma empresa parceira, com o empréstimo de urna chanfradeira (máquina para cortar o couro em
tiras ou em meia-lua, para a confecção dos sapatos), assim os calçados eram chanfrados dentro da
fábrica e distribuídos aos ateliês para a finalização.
Para conseguirem matérias-primas, Elisangela e Sérgio utilizaram a con fi ança adquirida
ao longo dos anos de profissão em outras empresas (tinham um bom respaldo, sempre cumpriam
com suas obrigações) e com a aposta dos parceiros no surgimento de uma nova empresa em Sao
João Batista.
Nos fundos da casa dos pais de Sérgio, trabalhavam com urn pequeno escritório onde se
concentravam vários setores, como o de custos, programação e controle da produção, comercial,
financeiro, faturamento e as outras partes burocráticas da fábrica.

3.1.1.1

Resultados obtidos

A Calugi é urna empresa caracterizada como familiar e centralizadora. onde todas as
decisões são tomadas pelos diretores, Sergio e Elisangela Giacomelli. Não há uma segregação de
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funções devido ao seu tamanho e as suas características. A Tabela 3.1 demonstra os resultados
obtidos com a aplicação do questionário constante do apêndice do trabalho.
Tabela 3.1: Pontuação obtida nos departamentos

Pontuação Obtida nos Departamentos
Departamentos
Controle Interno
Aspectos Gerais de Controle Interno
Administração de Pessoal
Ativo Fixo
Caixa e Bancos
Compras e Recebimentos
Contabilidade
Controle Orçamentário
Crédito e Cobrança

Custos
Inventário e Estoque
Vendas e Expedição
onte: El aborado

Pros

Contra

Não Aplica

07
12
44
02
41
64
02
09
43
07
14
30

00
00
00
(15)
(03)
(06)
(10)
00
00
(03)
(09)
(06)

12
10
00
09
04
07
09
01
02
00
00
01

pelo autor

A Tabela 3.1 mostra a pontuação obtida em cada departamento, sendo os negativos a

pontuação obtida por não exercer (ou ter e não observar) determinadas operações no controle
interno. Serão verificados e comentados os resultados obtidos pelos setores da empresa.
Controle Interno e Aspectos Gerais de Controle Interno

Nas 33 questões iniciais, estão associados os departamentos de controle interno e
aspectos gerais de controle interno, associados, tarn o intuito de evidenciar 0 quanto do conceito e
aplicação de controle interno 6 utilizado na entidade; se há uma adequada segregação de funções
e departamentos; a elaboração de documentos e relatórios gerênciais capazes de fornecer dados
para as tornadas de decisão; o acesso e movimentação de pessoas dentro das dependências da
empresa e se a rnesma tem instalações adequadas para a salvaguarda dos ativos.
A Calugi obteve uma pontuação de 07 pontos a pros em controle interno e 12 nos
aspectos gerais de controle, pois não tem segregação de funções, a missão e política da empresa
não são difundidas entre os funcionários. Os relatórios gerênciais são emitidos por urn sistema de
gestão e são pouco explorados pela diretora.
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b) Administração de Pessoal

Nas 16 questões que tratam deste assunto possibilitam o conhecimento de como a
empresa controla seu funcionário, desde seus registros e alterações de contra até a marcação do
ponto no local de trabalho.
A Calugi demonstrou urn bom controle sobre seus funcionários, alcançado 44 pontos
pros. Apesar de ter um número pequeno de efetivos, mantém o livro de registro atualizado e
controla suas entradas e saídas conforme a legislação, que para empresas com urn número igual
ou inferior a 10 funcionários, pode-se adotar o Livro Ponto para o controle. lima única questão
levantada pela gestora é que o escritório contábil que faz a folha de pagamentos não atualiza a
carteira de trabalho dos funcionários, deixando isto somente em casos de demissão. Este fato
incomoda ElisAngela pois já teve problemas trabalhistas com empregados devido a falta de
informações atualizadas na carteira de trabalho.
c) Ativo Fixo

Neste quesito, composto de 15 questões, é explicitado a forma com que a Calugi
controla e registra seus ativos fixos, máquinas da produção, equipamentos do escritório e moveis.
A empresa teve uma pequena pontuação, 02 pontos pros e 15 contra, por não controlar seus
ativos fixos e deixar de registrar suas movimentações entre a empresa e os ateliês que trabalham
indiretamente para ela.

d) Caixa e Bancos

As 22 questões deste departamento visam mostrar o controle que a empresa tem sobre
seus numerários, cheques e duplicatas a receber. A empresa em questão tem um born controle, 41
pontos pros, sobre o caixa e bancos evitando pagar contas em espécie através cio caixa, com
exceção de pequenas contas e alguns ateliês. O recebimento de suas duplicatas restringe-se ao
banco, sendo estas controladas através de um relatório enviado pelo próprio banco e somente corn
esta comprovação é dada baixa na duplicata em seu controle.
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As faturas e contas são pagas também através do banco, possibilitando um maior
controle e o planejamento financeiro.
Um ponto a ser observado é o fato de que a empresa controla algumas de suas contas
pagar e receber através de uma agenda anual, onde estão anotadas condições, descontos, faturas
vincendas. Comentou-se com a sra Elisangela, durante a visita, que "se esta agenda se perde,
acabou-se a vida da empresa."

e) Compras e Recebimentos
Ao longo das 36 questões, foi possibilitado conhecer como são controladas as compras
de matérias primas e demais materiais para a empresa, bem como seu recebimento.
A Calugi tem um bom controle sobre suas compras, obteve uma pontuação de 64 pontos
prós e apenas 6 contra. Pois faz cotações de preços e sempre buscando novos fornecedores para
as matérias-primas de seus calçados. Esta função é desenvolvida pelo Sr. Sérgio que, após
registrar no sistema gerencial utilizado pela empresa a quantidade a ser produzida, procede a
cotação dos preços para a compra. As ordens de compra são guardadas por ele, mas de maneira
um tanto informal, sem o devido processo de arquivamento, e nem sempre encontradas
posteriormente.
Os recebimentos são conferidos com as ordens de produção, que especificam a
quantidade de material a ser comprado, sempre observando as divergências entre a quantidade
recebida e a qualidade ofertada. Um limite máximo de divergência é empregado pelo Sr. Sérgio, e
caso seja ultrapassado este limite, ocorre a devolução da compra.
Um ponto positivo para a empresa foi o estudo completo sobre o fator -produzir ou
comprar pronto" feito pela empresa antes de cada implementação em sua linha de calçados;
-

fizemos muitos estudos entre produzir ou comprar fora, inclusive pesquisando com fornecedores

fora da região" acrescenta Elisangela, que depois de ver esgotarem-se as possibilidades optou em
produzir e deixou para os ateliês as peças que somente a mão humana é capaz de fazer.

.1)

Contabilidade
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um departamento pouquíssimo explorado, como demonstrado nas 14 questões
respondidas e evidenciado nos pontos obtidos, 2 pontos pros e 10 contra. Estas questões tinham o
intuito de demonstrar a relação entre a empresa e a contabilidade, seja nos registros contábeis de
seus ativos e operações ou nos controles e ferramentas por ela oferecida. Não utilizar a
contabilidade como ferramenta de gestão é prejudicial pois ficam as dúvidas de se a empresa vem
alcançando seus objetivos: o de gerar lucros e beneficios; se os custos apurados são efetivamente
os custos que ocorrem na entidade.
A gestora Elisangela falou que o relacionamento com o escritório de contabilidade é
somente para as questões de pessoal e o atendimento à legislação fiscal, não havendo qualquer
outra interação com a empresa. Expôs ainda que passaram por problemas trabalhistas por erro nos
câlculos apurados pelo escritório em demissões de funcionários, além da não atualização das
alterações salariais, registros de férias e contribuições sindicais nas carteiras de trabalhos dos
Funcionários ativos.
g) Controle do Orçamento

Um planejamento anual, com receitas e despesas, é realizado sempre nos inicios dos
anos e conforme vão se transpondo os meses, faz-se a conferência entre o orçado e o executado.
Nas 4 questões que compõem a verificação deste departamento, a empresa teve um born
resultado, obtendo 9 pontos prós, demonstrando que tem controle do planejamento orçamentário
anual.
A importância do orçamento, segundo Elisangela, é possibilitar planejar a criação e
desenvolvimento de uma nova linha de calçados, urn novo produto para a empresa e a compra de
novas máquinas para a modernização da produção.
h) Crédito e Cobrança

Nas 17 questões que exploram este departamento evidenciam-se os controles sobre a
concessão de créditos a clientes e a cobrança dos mesmos. A Calugi alcançou uma boa
pontuação, 43 pontos prós, evidenciando que controla bem este departamento.
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A empresa trabalha com representantes espalhados pelos estados onde seu comércio
mais forte. Os créditos são liberados após uma análise do histórico da empresa pelo representante
comercial e a aprovação da diretora, Elisangela, que determina os limites para cada um. Os
representantes são responsáveis pelos créditos concedidos e também por cobrá-los pessoalmente
no caso de problemas com cheque ou quitação das faturas.
A relação entre os representantes e a empresa é estritamente formal e deve passar a ser
contratual, para delimitar responsabilidades e fazer com que a Calugi possa controlar com mais
eficiência esta interação.

1) Custos

Sobre este departamento foram aplicadas 4 questões, que demonstraram como são
controlados os custos da empresa.
A empresa controla bem os seus custos de produção e operação, obteve 07 pontos prós,
mas durante a aplicação do questionário constatou-se que estes valores são levantados através de
uma planilha comum, alimentada e ajustada manualménte pela Sra. Elisdngela. Esta planilha não
está vinculada aos outros departamentos, como financeiro, compras, estoque e vendas.
possibilitando assim uma maior probabilidade de erro, pois há muito envolvimento do fator
humano, além da sub-utilização do sistema gerencial da empresa, podendo gerar dúvida se o
custo levantado pela planilha eletrônica é realmente o custo que a empresa tem.
J) inventcirio e Estoque
As 8 questões que tratam destes elementos demonstram o controle exercido pela
empresa sobre seus estoques, e obteve urna pontuação com uma diferença estreita. 14 pontos prós
e 9 pontos contra.
Por trabalhar por encomcnda, a empresa não possui estoque de matérias-primas e de
produtos acabados, tendo assim um controle total sobre os estoques. Nas situações esporádicas de
sobras, a empresa doa o que é remanescente (as matérias-primas como couro, metais como
fivelas, botões e outros são doados a uma fábrica de cintos da região, parceira em atividades, e Os
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calçados são doados ou vendidos a preços abaixo do praticado pelas lojas à população do
município).

O inventário não é feito pela empresa em seu encerramento de atividades anuais.

k) Vendas e Expedição

O controle sobre vendas e expedição é observado em 14 questões que encerram o
questionário. Etas objetivam levantar como o controle é exercido pela Calugi.
Como evidenciado pela boa pontuação,30 pontos prós, a Calugi exerce um bom controle

sobre este departamento, apenas pecando em alguns itens de registro de condições e despacho de
cargas, pois cada pedido tem seu frete, não havendo a consolidação das camas com o intuit° de

reduzir os custos.
Mesmo não havendo uma segregação nas funções, a Calugi controla e registra
embarques e pedidos, arquivando-os de maneira adequada para possíveis conferências futuras.
Sera explicitado nesta segunda parte da pesquisa qual o nível de controle que a empresa
tem sobre suas operações, conforme as respostas obtidas no questionário aplicado e nos

departamentos citados anteriormente.

Tabela 3.2: Níveis de controle

NÍVEIS DE CONTROLE
Niveis
Total Controle
Bom Controle
Controle Normal
Pouco Controle
Baixo Controle
Nenhum Controle
Não se Aplica

Pontuação

Notas de

Avaliação

4
3

Máxima
549
366
183

2

(183)

1
0

(366)
(549)
183

5

NA

Alcançada
225
36
14
(05)
(02)
(45)
55
Totais

%

Questões

40,98%
9,84%
7,65%
2,73%
0,55%
8,20%
30,05%

75

100,00%

183

18
14

5
1
15
55

Fonte: Elaborado pelo autor
São demonstrados na Tabela 3.2 os níveis de controle exercidos pela empresa, sobre os
departamentos. 0 resultado é um tanto preocupador pois a Calugi tem apenas pouco mais de 40%
de controle total sobre suas operações. Esta deve aprimorar as ferramentas de controle e utilizar
ainda mais o sistema de controle de gestão para a obtenção de melhores indices.
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Pelo exposto nos quadros apresentados, conclui-se que os controles mais importantes
para a empresa são: o controle de Administração de Pessoal; Caixa e Bancos; Compras e
Recebimentos; Crédito e Cobrança; e, Vendas e Expedição. .

3.1.2 Indústria e Comércio de Calçados Puel Ltda. — Calçados Kalua

A Indústria e Comércio de Calçados Puel, também conhecida como Calvados Kalua.
assim doravante denominada, opera em São João Batista há 5 anos. Seu proprietário

e

administrador, o Sr. Alex Puel, doravante denominado de Alex, trabalhou muitos anos no ramo de
secos e molhados, os "mercadinhos", que era de seu pai. Sua esposa foi a primeira a mudar,
deixou o "mercadinho" onde trabalhavam e foi empregar-se em uma fábrica de calçados. Mais
tarde com o falecimento do patriarca, a divisão dos bens, e com vontade de mudar de negócio.
Alex resolveu mudar de ramo e investir na produção de calçados.
A fábrica, que começou a funcionar nos fundos da casa do proprietário, contava apenas
com um funcionário, o próprio Alex, que produzia em torno de 50 pares/dia, de maneira ainda um
tanto artesanal.
Praticamente sozinho, Alex começou seu negócio somente com a experiência de gestão de
seu negocio anterior, vindo depois a participar de cursos, inclusive os ministrados pelo Sebrae e
hoje é um grande parceiro, sempre participativo nos eventos, além dos programas de consultorias
e desenvolvimentos ofertados.
Em maio de 2004 surgiram dois pedidos grandes, um para Fortaleza,

e outro para

Portugal. Então Alex sentiu que seu "quartinho" no fundo de casa não daria conta dos pedidos e
precisou aumentar a produção. Surgiu então a figura do sr. Marcos Antonio Vanini, que tinha
urna produção modesta e que cedeu após

o pedido do Alex, a empresa para que conseguisse

atender o pedido. Logo após o pedido ter sido atendido, Alex recebeu a proposta de continuar a
produzir naquele local emprestado. Depois de muitas conversas, acabaram acordando

e são

sócios da mesma até o momento.
Atualmente a Kalua conta com 35 funcionários diretos. tendo ainda alguns indiretos, que
trabalham nos ateliês. Fabricando calçados para o dia-a-dia a empresa tern se destacado nas
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vendas para o mercado da regido Nordeste do Brasil e prepara-se com a construção de um

almoxarifaclo maior para poder atender, como proximo objetivo, a região sul.

3.1.2.1

Resultados obtidos

A Calçados Kalua possui segregação de funções, determinadas por seu administrador,
mas falta um organograma explicitando-as. Obteve os seguintes resultados na aplicação do

questionário, demonstrados na Tabela 3.3.
Tabela 3.3: Pontuação obtida nos departamentos
PONTUAÇÃO OBTIDA NOS DEPARTAMENTOS
Departamentos
Controle Interno
As•ectos Gerais de Controle Interno
Administra Ao de Pessoal
Ativo Fixo
Caixa e Bancos
Com•ras e Recebimentos
Contabilidade
Controle Orçamentário
Crédito e Cobran a

Custos
Inventário e Esto•ue
Vendas e Ex•edi Ao
Fonte: Elaborado pelo autor

Pros

Contra

Não Aplica

16
16
48
09
50
75
02
09
45
12
15
39

00
03
00
09
02
03
10
01
00
00
09
03)

09
10
00
09
04
06
09
00
01
00
00
00

A Tabela 3.3 mostra a pontuação obtida em cada departamento. sendo os negativos a

pontuação obtida por não exercer (ou ter e não observar) determinadas operações no controle
interno.
Serão veri fi cados e comentados os resultados obtidos pelos setores da empresa nos

quesitos:

'ontrok Interno e Aspectos Gerais de Conn-ale Inferno
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Estes itens, associados, têm o intuito de evidenciar o quanto do conceito e aplicação de
controle interno é utilizado e aproveitado na entidade; se havia uma adequada segregação de
funções e departamentos; a elaboração de documentos e relatórios gerenciais capazes de fornecer
dados para as tomadas de decisão; o acesso e movimentação de pessoas dentro das dependências
da empresa e se a mesma tern instalações adequadas para a salvaguarda dos ativos.
Também procura-se evidenciar a existência de missão e política da empresa e as relações
entre os departamentos, além do comprometimento dos encarregados de suas Areas com o
controle sobre suas funções e atividades.
Nas 33 questões iniciais, observou-se que a Calçados Kalua tem uma modesta noção da
importância do controle interno, obtendo 32 pontos prós em sua avaliação.
A política e missão da empresa existem, mas guardadas e estabelecidas entre os sócios.
Os demais funcionários não as conhecem. Observa-se a existência de uma segregação de funções
que também é seguida e controlada por aqueles que detêm os cargos de chefia.
As evidências das operações ficam registradas em documentos, quando existem, ou fica
acordado entre os envolvidos sem um registro adequado para tal.

b) Administraceio de Pessoal
A administração de pessoal foi avaliada em 16 questões, onde obteve-se urna excelente
pontuação, 48 pontos prós, evidenciando um ótimo controle sobre os funcionários da empresa,
pois se mantém os registros e documentos dos funcionários atualizados e arquivados de forma
organizada. 0 controle de chegada dos trabalhadores da empresa é feito através de um relógio
ponto eletrônico e as horas extras são evitadas para não elevarem o custo dos produtos fabricados
(calçados) mas são devidamente aprovadas quando ha prazos curtos ou com produção elevada. 0
Sr. Alex diz que mantêm um número born de empregados, cerca de 35, para evitar as horas extras,
não somente para evitar os gastos, mas também para não prejudicar o funciondrio, pois cansado
e/ou desmotivado não produz. Os empregados gozam férias e têm esclarecidos todos os seus
direitos e deveres para com a entidade. "Eles sabem melhor do que eu os seus direitos" comenta
senhor Alex durante a visita.

c) Ativo Fixo
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Nas 15 questões que tratam desse item, apresentou-se que o controle sobre o ativo fixo
não é exercido, 9 pontos pros e 9 contra, pois como tudo é centralizado no administrador e por se
tratar de uma empresa pequena, fica tudo "aos olhos do dono" não importando assim o controle e
devido registro dos ativos. Como não são registrados ou acompanhados, não se calcula o custo da
depreciação dos equipamentos nos produtos fabricados. Não é realizado o inventário anual bem
como não são registrados os bens da empresa na contabilidade. Logo os custos dos produtos
podem não elucidar o real, pois não consta para calculo o valor da depreciação das máquinas e
equipamentos utilizados na produção.

Caixa e Bancos

A empresa demonstrou, ao responder as 22 questões sobre este tema e em sua boa
pontuação de 50 pontos prós, que não há recebimentos no caixa da empresa, corm também são
poucos os pagamentos que são realizados por ele. Demonstrou um controle total sobre as contas
de bancos, talões de cheques e dos numerários que se encontram em poder da empresa, no caixa.
Nas conciliações bancárias, o tesoureiro confere relatório emitido pelo banco onde informa quais
e quantas duplicatas ou faturas foram recebidas, s6 assim dando baixa no sistema de gestão.
Desta forma, ha sempre um registro de pagamento e recebimento possibilitando conferências e
levantamentos futuros, inviabilizando desconfianças entre os sócios. Mas mesmo assim peca em
não promover urna conciliação bancária rigorosa para filtrar atrasados e devedores.
"Capital de giro é uma constante reclamação dos empresários", comentou Ronaldo
(gestor do APL, Sebrae Tijucas), levando as empresas a negociarem a juros as duplicatas e títulos
a receber, demonstrando que todos os cheque pré-datados e as faturas vincendas são negociadas
em bancos ou, no caso dos cheques pre-datados, repassados a fornecedores para ganhar-se prazo
e poder de compra.
Compras e Recebimentos

As compras e recebimentos receberam um número de questionamentos relativamente
grande (35 questões ao todo).
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Neste setor, a Calçados Kalua demonstrou um grande controle de suas operações de
compra e recebimento de matérias-primas, obtendo 75 pontos prós. Mostrou que procura sempre
o melhor preço e a melhor quantidade, correlacionados com o melhor tempo de entrega sem
esquecer da qualidade dos produtos que irão compor os calçados.
Demonstrou também um bom controle sobre as ordens de compra, que são emitidas por
um sistema de gestão empresarial, o Tutor, que controla a produção e a compra de matérias
primas, emitindo ordens de compras que são devidamente numeradas, controladas e arquivadas.
A empresa mostra relevância sobre as cargas que possam chegar em desacordo com o
pedido, seja por valores negociados ou na qualidade da matéria-prima entregue. Em muitos casos
acontecem devoluções da compra e em outros, quando há variações mínimas, são procedidos os
devidos abatimentos nos valores de pagamento, sempre devidamente registrados.

Comabilidade
Para este setor foram elaboradas e aplicadas 14 questões e foi onde a Kalua apresentou a
sua menor pontuação, 2 pontos prós e 10 contra, demonstrando o pouco relacionamento com a
contabilidade.
A empresa possui sua contabilidade em urn escritório contábil da regido e s6 o utiliza
para fins fiscais, deixando de lado todas as ferramentas que a contabilidade pode fornecer para a
administração da empresa, controles financeiros, a contabilização dos custos, planejamento
tributário. Ainda assim, não há um confronto entre o registrado nos livros com os registros
fisicos.
Questionado quanto a isso, o Sr. Alex responde que a empresa é pequena e que também
o escritório nunca havia comentado ou mencionado sobre as ferramentas possíveis de serem
utilizadas bem como a necessidade de se contabilizar as operações em sua totalidade, mas
demonstrou interesse no assunto.
g) Controle cio Orçamento
A Calçados Kalua realiza, no inicio do ano, um orçamento para as receitas e despesas
relativas as atividades e operações que ocorrerão durante o período. Nessas 4 questões ficou
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evidenciado o envolvimento, relacionado aos 9 pontos pros obtidos, dos departamentos com o
orçamento anual e com a pesquisa de despesas excessivas durante o decorrer do ano. Somente
deixou de pontuar por não controlar a conta telefônica. Alex disse que a conta é pequena e que os
funcionários são conscientes de que o uso do telefone é restrito a operações da empresa ou para
casos de necessidade.

h) Crédito e Cobrança

Nas 17 questões que trataram sobre crédito e cobrança, a Kalua demonstrou um born
controle sobre seus créditos com terceiros atingindo 45 pontos prós, seja na definição dos limites
de crédito para clientes, como nas duplicatas a receber que somente são baixadas através de
documentos que comprovem a sua devida quitação. Também mantém atualizados os registros de
seus clientes na empresa e condições especiais, seja nas ordens de produção ou nos pedidos.
Os devedores duvidosos ou incertos são cobrados exaustivamente, seja por meio de
cartórios ou através de cobranças judiciais, e o gestor comenta que são poucos, bem poucos. os
casos que ainda permanecem sem o devido pagamento. Alex ainda defende a criação de um
centro de informações para a proteção das empresas do setor, a fim de evitar inconvenientes
como mal pagadores e caloteiros, que, dependendo do tamanho do -calote - aplicado, podem
levar a empresa 6. falência.

i) Cus to.s.
Foram relacionadas 4 questões para elucidar o controle da empresa sobre os custos de
produção de seus calçados. Demonstrou-se um bom controle sobre o cálculo dos custos, obtendo
12 pontos pros e isto se deve a um sistema eficiente e interligado com as outras áreas da empresa,
corno linanceiro, compras, recebimentos.
Este sistema registra no ato da entrada da mercadoria na empresa as alterações nos
preços de compra e emite urna nova planilha de custos, devidamente atualizada, para possibilitar
o planejamento de futuras compras e a formação do preço de venda dos produtos. Também foi
testada na empresa a possibilidade de se produzir na empresa ou produzir fora (comprar pronto).
Os resultados apontaram para a fabricação dentro da empresa, ficando somente a produção do
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cabedal" (tiras que prendem o pé a sola) fora, que por ser um trabalho manual, é feito em ateliês

que trabalham praticamente em exclusividade para a Calçados Kalua. Estes ateliês são formados
por donas de casa, que por necessidade de aumentar a renda familiar fazem trabalhos manuais,
trançando, amarrando, preparando tiras de couro que são peças importantes e de beleza impar nos
calçados.
Inventário e Estoque
A empresa, nas 8 questões aplicadas, mostra um bom controle sobre estoques, obtendo
15 pontos prós. A Kalua trabalha com quase nível zero de estoques para que não ocorram
desperdícios de matérias-prima, bem como de produtos acabados. Calçados estocados de
coleções passadas são negociados a um preço menor mas não ficam nos depósitos.
Também demonstra organização quanto a seus espaços e está construindo um
almoxarifado novo para aumentar a produção e melhor acomodar seus produtos. Os produtos
acabados são organizados por tipo (cores, formas, tamanhos), para facilitar o preparo e embarque
das cargas.
Em conversa, Alex demonstrou o interesse de fazer um inventário anual para melhorar,
ainda mais, o controle sobre os estoques da empresa.
Vendas e Expedição
Nas 14 questões finais, a empresa explicitou que tem um bom controle sobre as vendas,
alcançou 39 pontos prós. Por ter

uma segregação de funções, da venda ao embarque da

mercadoria para o seu cliente, os produtos são controlados adequadamente evitando assim gastos
desnecessários com envio atrasado de carga e a perda de produtos durante o despacho.
A Kalua otimiza ainda as cargas, ou seja, contrata um serviço de carga e aproveita
pedidos acumulados para poder enviá-los a seus clientes e representantes com o intuito de
diminuir os custos e evitando acidentes com a carga durante o transporte dos calçados, poicildo
assim tê-los a um preço competitivo.
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Na segunda parte, demonstra-se qual o nível de controle que a Calçados Kalua possui
com base nas respostas das questões aplicadas nos departamentos da empresa citados
anteriormente.
Tabela 3.4: Níveis de controle
NÍVEIS DE CONTROLE

Níveis
Total Controle
Bom Controle
Controle Normal
Pouco Controle
Baixo Controle
Nenhum Controle
Não se Aplica
Fonte:

Notas de
Avaliação
5
4
3
2
1
0
NA

Pontuação
Alcançada
Maxima
300
549
366
32
4
183
(2)
(183)
(366)
(2)
(36)
(549)
48
183
Totais

%

Questões

54,64%
8,74%
2,19%
1,09%
0,55%
6,56%
26,23%
100,00%

100
16
4
2
1
12
48
183

Elaborado pelo autor
Com relação ao nível de controle, a Calçados Kalua obteve 54,64% de controle total, pois

teve um grande número de questões que obtiveram a nota máxima e um número considerável de
questões de "NA" por se tratar, como já explicitado anteriormente, de uma pequena empresa e. de
certo modo, centralizadora. Este born índice indica que mais da metade de suas operações e
atividades tem um controle total sobre o que acontece. 0 administrador sabe por meios de
relatórios ou registros os acontecimentos de grandeza relevante em sua gestão, ficando somente
6,56% das atividades sem o devido registro.
Unindo os dois quadros demonstrativos pode-se concluir que para esta empresa os
controles mais importantes para as atividades são: Administração de Pessoal; Caixa e Banco;
Compras e Recebimentos; Crédito e Cobrança e Vendas e Expedição. A produção da empresa dáse por pedidos: a empresa lança a linha nova e aguarda que seus clientes façam os pedidos para
então produzir. A Calçados Kalua não tem loja própria, o que faz com que o contrgle da produção
seja feito através dos controles de custos e estoques.

3.2

COMPARATIVO ENTRE CALUGI E CALÇADOS KALUA
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A explanação de um comparativo entre as empresas estudadas, Calugi e Verde Mel e a
Calçados Kalua, não tem objetivo de demonstrar superioridade ou inferioridade entre elas, pois
tratam-se de empresas de constituições e características semelhantes, mas com produtos e
mercados diferentes. O único intuito é demonstrar o nível de utilização dos controles internos na
rotina das empresas.

Tabela 3.5: Tabela Comparativa
TABELA COMPARATIVA
PONTUAÇÃO
PERCENTUAL
KALUA
CALUGI
KALUA
CALUGI
54,64%
40,98%
300
225
36
8,74%
9,84%
32
14
2,19%
7,65%
4
1,09%
2,73%
(2)
(5)
0,55%
0,55%
(2)
(2)
8,20%
(45)
6,56%
(36)
30,05%
26,23%
48
55

CONTROLE
Total Controle
Bom Controle
Controle Normal
Pouco Controle
Baixo Controle
Nenhum Controle
Não se Aplica

RESPOSTAS
KALUA
CALUGI
75
100
16
18
4
14
2
5
1
1
15
12
48
55

Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 3.1: Gráfico Comparativo
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A Tabela Comparativa 3.5 e o Gráfico Comparativo 3.1 demonstram que a forma de
organização e a utilização apropriada dos controles internos fornecem ao gestor um maior
controle sobre as operações de sua empresa. A semelhança entre os indices demonstra que as
estruturas organizacionais das empresas são parecidas e possíveis talvez de uma padronização
dos controles internos e utilização destes em outras do mesmo ramo de atividade.
A Kalua por ter uma segregação de funções, obrigando-a ter um número maior de
controles e de registros de suas operações e ambas não utilizam a contabilidade como ferramenta
de gestão.

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste capitulo estão explicitadas as conclusões alcançadas com a aplicação dos
questionários e as visitas As empresas e as recomendações para futuros trabalhos.

4.1 CONCLUSÕES

Diante dos resultados obtidos demonstra-se que não é preciso ser uma grande empresa
com vários níveis de organização e funções para se ter um controle interno eficiente e fimeional.
Com este estudo, ficou claro que as micro e pequenas empresas também necessitam de
controles com a mesma eficiência das grandes, mas com um grau menor de complexidade e que
sejam capazes de se moldar as suas necessidades.
A importante segregação de funções associa-se com a divisão de responsabilidades,
facilitando assim a aplicação dos controles e o comprometimento dos funcionários envolvidos.
As empresas tiveram comportamentos bem semelhantes, conforme apontados na andlise,
estabelecendo assim uma possibilidade de criar-se para as micro e pequenas empresas urna
espécie de padrão para os controles internos e também testes para a certificação e avaliação de
desempenho da empresa.
Os departamentos mais comuns e que obtiveram boas notas de controle foram
Administração de Pessoal; Caixa e Banco; Compras e Recebimentos; Crédito e Cobrança e
Vendas e Expedição. Por serem industrias, o controle de produção pode ser exercido através do
controle de Compras e Recebimentos por produzirem através de pedidos e não manterem
estoques.
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Nessa perspectiva, o objetivo geral da pesquisa, que era identificar os controles internos
necessários à gestão de empresas de pequeno porte do setor calçadista, foi alcançado. contbrnik:
explicitado e pormenorizado nas análises constantes do Capitulo 3. Ao abordar a literati!!
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pertinente, foi alcançado um dos objetivos específicos estabelecidos no inicio do estudo, e a°
apresentar o gráfico comparativo das empresas estudadas, atendeu-se de maneira satisfatória a
mais um dos objetivos traçados no capitulo 1.
Chamou a atenção no trabalho a não utilização do pro fissional de contabilidade para a
obtenção de relatórios gerenciais e financeiros, que elucidariam se o custo demonstrado pelo
sistema de gestão é de fato o custo do produto para a enipresa.
A Calugi e Kalua portaram-se bem na avaliação, demonstraram administrações
central izadoras, o qual é uma característica de empresas similares.
Cabe sugerir a Calugi e Verde Mel, a adoção de controles efetivos na empresa, como o
registro das contas a pagar e a receber no sistema de gestão empresarial, abandonando o controle
manuscrito e utilizar os devidos processos formais para compras, vendas, registros de ativos lixos
e o controle de férias de seus funcionários.
Para a Kalua Calçados, o importante é que venha a utilizar as ferramentas contábeis para a
sua gestão, o controle de seus ativos fixos e inventários anuais.

4.2 RECOMENDAÇÕES

Para futuros trabalhos, incita-se a realização dessa entrevista estruturada em outras
empresas da região e de outros pólos calçadistas, para que posteriormente possa ser feito um
comparativo da utilização e importância dos controles internos nas organizações com os
parâmetros apresentados no estudo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria Um curso moderno e completo. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2003.

ATTIE, Willian. Auditoria Interna. Sao Paulo: Atlas, 1992. l a ed. 5a tiragem
BARROS, Julieta de. A Auditoria Interna Como Instrumento Auxiliar na Tomada de Decisão
para Análise e Concessão de Crédito. 2002. 59 E Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia)
— Curso de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
BEUREN, Ilse Maria. Como elaborar trabalhosmonográficos em contabilidade: teoria e Pratica.
2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 195 p.

BOYTON, William C.; JOHNSON, Raymond N.; KELL, Walter G. Auditoria. 1 ed. São Paulo:
Atlas, 2002.
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia Cientifica. Para uso dos
estudantes universitários. 2. ed. Sao Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977.
COSTA, Rafael Almeida Pinheiro da. Auditoria: Principais Conceitos com Enfoque na
Amostragem em Auditoria. 2005. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) — Curso de
Ciências Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.
DACOREGIO, Jair.0 Sistema de Controle Inferno na Auditoria Bancária. 1999. 72 f. Trabalho
de Conclusão de Curso (Monografia) — Curso de Ciências Contábeis, Universidade do Vale do
Itajai, Biguacu, 1999.

DEMENECK, Jamille Bleyer. Verificação do Controle Interno do Departamento Financeiro de
uma Empresa Hoteleira. 2005. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) — Curso de
Ciências Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.
FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria Contábil. 2 ed. São Paulo: Atlas 1992.

. 3. ed. Sao Paulo: Atlas. 2000.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

JESUS, Sandra Mara de. O processo de implementação da governança corporativa nas empresas
de capital aberto: Um estudo com infase
"
em auditoria. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso
(Monografia) — Curso de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2005.
LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina A. Metodologia Cientifica. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2000.

MAGALHÃES, A. D. F.; LUNKES, I. C.; MOLLER, A. N. Auditoria das Organizações:
Metodologias Alternativos ao Planejamento e à Operacionalização dos Métodos e das Técnicas.
São Paulo: Atlas, 2001.

MIGLIAVACCA, Paulo Norberto. Controles Internos nas Organizações. São Paulo: Edicta,
2002.

MOSIMANN, Clara Pellegrinello. FISH, Silvio. Controladoria: seu papel na administração de
empresas. 2.ed. Sao Paulo. Atlas, 1999

OLIVEIRA, L. M.; DINIZ FILHO, A. Curso básico de auditoria. Sao Paulo: Atlas, 2001.

PEREZ JUNIOR, J. H. Auditoria dos demonstrações contábeis: Normas e procedimentos. 2. ed.
Sao Paulo: Atlas, 1998.

RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Use Maria (Org.). Como elaborar trabalhos monográficos
em contabilidade: teoria e Prática. 2. ed. Sao Paulo: Atlas, 2004. 195 p.

RODIL, Ricardo Julio. BARBOSA, Jose Carlos (Coord.).Controles internos contábeis e alguns
aspectos de auditoria. Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. São Paulo:
Atlas 2000. — (Coleção seminários CRC-SP/IBRACON)
SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa. Historic() e Programas.
Disponível: < http://www.sebrae.com.br > Acesso em 20 jul. 2006

http://www.sebrae.com.br/br/revistasebrae /solucoes.asp > Acesso em: 20 jul. 2006.

APÊNDICE

01
02
03
04
05
06

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
CONTROLE INTERNO
012345NA
Existe definição da missão em sua organização? Em seu departamento? Dê sua nota
para este item de controle em sua organização.
Existe uma política formalizada, definida e difundida a respeito de controles internos, na
sua empresa? Dê sua nota
Concordância formal com os padrões éticos estabelecidos pela corporação.
Pessoal de confiança com habilidade, treinamento e experiência necessários para
executar satisfatoriamente as suas responsabilidades.
Um plano organizacional (organograma) que inclua a delegação e a coordenação das
responsabilidades estabelecidas com a devida segregação de funções incompatíveis.
Uma adequada estrutura contábil em cada unidade operacional, incluindo técnicas
contábeis de orçamento, um plano de contas adequado, manuais de procedimentos, e
onde aplicáveis, fluxogramas detalhados das transações.

07 Adequados procedimentos para autorização e aprovação de transações
08 Registro das transações em detalhes razoáveis, exatos e en-1 tempo hábil.
Revisão completa da preparação dos relatórios contábeis e financeiros para uso interno e
09
externo.
instalações físicas adequadas e salvaguardas para prevenir movimentação inadequada de
10
bens e para proteger os registros contábeis da empresa.
11 monitoração regular e adequada pela gerencia operacional
revisão dos sistemas e controles da empresa por um extensivo programa de auditoria
12
interna e externa.
13 coordenação da auditoria interna com a auditoria externa pelo controller.
14 avaliação continua da relação custo/beneficio dos controles existentes.
Comprometimento dos níveis gerenciais para com controles internos projetados para
15 detectar fraudes e práticas ilegais e antiéticas que ponham em risco o conceito da
empresa.
Controle superior e autorização por escrito para quaisquer transgressões de controles
16 internos de grande importância para a empresa. Esta autorização por escrito devera ser
arquivada no departamento de auditoria interna.
ASPECTOS GERAIS DE CONTROLE
A definição das responsabilidades e funções departamentais deve ser expressa na forma
17
de um organograma, suportando por adequadas descrições de funções
Manuais de procedimentos detalhados, em suporte a política e diretrizes emitidas pela
diretoria, devem ser desenvolvidos a fim de garantir consistência no processamento das
18
transações diárias. Sempre que aplicáveis as políticas e procedimentos gerados pela
Matriz devem ser adotados, conforme manuais internacionais existentes.
um adequado plano de contas deve existir, juntamente com um manual de contabilidade
19
com procedimentos detalhados para o registro nas di versas contas
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Um sistema eficiente de relatórios gerenciais deve existir para fornecer dados
20 consistentes A administração. Estes relatórios devem incluir urn Balancete Mensal, Fluxo

de Caixa, além dos relatórios operacionais.
A elaboração de instrumentos por escrito, e fluxogramas para documentar o
processamento de pedidos, ordens de compra, pedidos de cheque, recebimentos de
21 caixa, etc., é útil para trazer A luz ineficiências no processamento e deficiências nos
controles internos. As práticas e controles adotados serão mais bem mantidos se
-,definidos por escrito.
Os seguintes departamentos devem ser independentes um do outro: Contabilidade;
Faturamento; Crédito e Cobrança; Compras; Recebimentos; Contas a Pagar; Caixa;
22
Vendas; Expedição; Planejamento da Produção: e deve haver a adequada segregação de
suas funções.
0 encaminhamento de documentos e valores diretamente as pessoas autorizadas a
23
recebê-los é importante para a proteção dos controles internos.
Controles adequados devem ser exercidos na definição e delegação de responsabilidades
24 na manutenção de numerários e ativos da empresa, quando da admissão do pessoal para
exercer tais funções. Os funcionários exercendo estas responsabilidades devem gozar de
suas férias anualmente, enquanto suas obrigações são exercidas por outra pessoa.
Adequada segurança fisica deve ser exercida sobre as dependências da empresa.
25 Registros contábeis de importância devem ser protegidos contra incêndios, inundações e
deteriorações ou por outras causas.
qualquer ocorrência de desvio de bens da empresa ou operações fraudulentas deve ser de
26
imediato reportada a controladoria.
nenhum funciondrio deverá liberar informações ou dar entrevista a órgãos de midia sem
27
antes consultar os níveis superiores.
Não devera existir dentro dos departamentos funções e controles exercidos em
28
duplicidade.
0 Departamento Jurídico deve controlar, conforme determinações da controladoria,
quais as relações da empresa com terceiros devem ser objeto de instrumento contratual.
29
Os contratos, antes de formalizados, devem ser analisados pelo Departamento Jurídico
ou Consultoria Jurídica.
Um procedimento adequado deve existir quanto ao "follow up" da expiração destes
30
contratos e sua renovação.
0 uso de veículos departamentais deve restringir-se aos interesses da empresa. As
gerências departamentais deverão adotar controles adequados sobre seu uso. Os veículos
31
deverão ser mantidos nas dependências da Companhia sempre que não estejam sendo
usados.
Nas relações interdepartamentais, a cooperação e a comunicação efetiva são essenciais
32 ao bom funcionamento da organização. Os objetivos e interesses gerais da empresa
devem sobrepor aos interesses departamentais e individuais.
A empresa espera de seus funcionários uma conduta profissional no relacionamento com
33
o ambiente interno e externo da empresa.
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
34 'rodos os funcionários devem gozar de férias regularmente

a execução de horas extras devem ser aprovadas prévia e formalmente pelos níveis
hierárquicos superi ores.
Toda alteração no Cadastro de funcionários devera ser formalmente aprovada pelos
36
níveis adequados.
35
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Os dados que influenciam no calculo dos salários devem ser mantidos constantemente
atualizados
0 sistema de arquivo de informações deve ser atualizado a atender As exigências para a
38 ótima execução das funções do departamento.
39 E 'função do departamento de administração de pessoal providenciar o atendimento As
exigências da legislação trabalhista concernentes A suas atividades.
Um controle adequado deve ser exercido sobre a aplicação de um numero de registro
40 cadastro geral) de cada funcionário, a fim de evitar a sua duplicidade e prevenir o mau
uso.
0 acesso aos arquivos e informações do departamento dever ser restrito a pessoa cuja
41
função requeira
As mudanças de salário, exceto as ocasionadas por dissídio coletivo, devem ser objeto
42 de revisão pela gerencia, mediante relatório adequado, emitido mensalmente por via de
sistemas (folha de pgto).
As mudanças ocorridas no cadastro de funcionários devem ser checadas com os
43 documentos originais, após serem processadas pelo computador. Esta checagem deve
ficar evidenciada.
A alimentação de informações ao sistema deve ser feita por meio dos documentos
44
originais, em que as autorizações forem formalmente obtidas.
A compilação de tabelas e faixas salariais deve seguir normas de verificação quanto A
45
sua exatidão, e seu uso deve ser confidencial
A admissão de novos funcionários deve ser precedida de investigações adequadas, de
46 acordo com as responsabilidades a serem assumidas.
A empresa adota em sua política uma postura ausente de preconceito, discriminação ou
favorecimento baseado em diferenças de raça, sexo, cor, religião, origem, nacionalidade
ou defeito físico, em relação a quaisquer atividades de pessoal, incluindo recrutamento,
seleção, admissão, transferência, promoções, treinamento, benefícios, demissão, e
47
suspensão de funcionários. Os salários, benefícios sociais, programas de seguro de vida,
programas de recreação, etc. deverão ser administrados de acordo com esta política.
todos os funcionários da empresa deverão adotar urna conduta condizente com esta
política.
Os benefícios existentes devem ser adequada e plenamente difundidos a todos os níveis
48 de pessoal com direito a eles.
A empresa adotará o conjunto de ponto eletrônico, horário flexível e banco de horas a
49 fim de evitar a formação de contingências trabalhistas. Todas as horas extras deverão ser
aprovadas pela gerência.
37

ATIVO FIXO
A movimentação de bens entre os vários centros de custos da empresa deve ser
disciplinada e formalizada a fim de manter o controle sobre a localização deles
A definição do que deve ser imobilizado deve seguir os preceitos legais, assim como os
51 métodos de correção e depreciação.
A venda ou baixa de qualquer ativo da empresa dever ser expressa e formalmente
52 aprovada pela controladoria.
A compra de ativos deve seguir os processos de aprovação adequados e imediata
identificação deve ser providenciada. As compras não devem ser efetuadas diretamente
53
pelos departamentos usuários e sim pelo departamento de compras da empresa, salvo
exceções expressamente aprovadas pela diretoria.
SI)

,
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Todos os bens da empresa devem trazer sua plaqueta de identificação. A identificação
54 deve obedecer a urna ordem numérica seqüencial, em que a duplicidade de registros não
deve existir.
Os registros contábeis de inventário devem sempre estar atualizados, refletindo a
55 situação real das propriedades da empresa. Listagem completa dos bens existente deve
ser mantida disponível pela Contabilidade.
Registros adequados devem ser mantidos sobre ativos da empresa em poder de terceiros.
56 Na realização do balanço estes ativos também devem ser objeto de contagem tisica e
confirmação de sua existência.
A auditoria interna tem como objetivo prestar uma avaliação independente das diversas
operações e controles da empresa, para determinar se os procedimentos e políticas estão
57 sendo seguidos, se os
padrões estabelecidos são cumpridos, se os objetivos da
organização estão sendo atingidos.
58 A função de auditoria interna se reportará ao nível máximo da organização
Os auditores internos terão acesso irrestrito a quaisquer documentos, propriedades e
59
pessoal da empresa.
A função da auditoria deverá sempre ir além da simples verificação de se as regras são
60 adequadas e se os objetivos estão sendo cumpridos. Ela devera preocupar-se em
otimizar sempre a eficiência operacional dentro da empresa.
Deverá preocupar-se em verificar se as leis e regulamentações internas e externas estão
61
sendo cumpridas, e se os relatórios e controles financeiros são exatos e adequados.
Revisará a gerencia de recursos pessoais, materiais e financeiros, a fim de identificar
62
possíveis deficiências no seu uso, e permitir a sua correção e sua otimização.
63 Avaliará planos e metas a fim de determinar se os objetivos são atingidos.
Deverá, ainda, manter boas relações com a auditoria Externa, coordenando seus
64
trabalhos para o melhor resultado conjunto.
65
66
67
68
69
70
71

72

CAIXA E BANCOS
I oda conta bancária deve ser previamente autorizada pela diretoria, e todas as contas
devem ter finalidade justificada.
Não deverão ser mantidas contas bancárias inativas
A responsabilidade de recebimento e depósitos de valores deve estar centralizada no
menor número possível de pessoas, e as funções devem estar segregadas
Os funcionários com alta responsabilidade sobre os numerários devem estar afiançados
e cobertos por seguro e devem gozar suas férias anualmente, sendo suas funções
exercidas por pessoal substituto.
Os funcionários da tesouraria não devem executar funções alheias ao departamento,
conforme a disponibilidade de recursos humanos.
Deve haver registros independentes da contabilidade na tesouraria, sobre os títulos e
valores mantidos no departamento e periodicamente deve haver um procedimento de
contagem e conciliação com a contabilidade.
Todo e qualquer empréstimo bancário deve ser aprovado pela diretoria
Deve ser elaborada uma procuração que especifique detalhadamente quem são as
pessoas com poderes de assinaturas em nome da empresa e quais seus limites. Somente
assinaturas em conjunto devem ser usadas acima de certo limite, e sempre os dois níveis
hierárquicos mais altos disponíveis no momento devem assinar. Cada pessoa autorizada
deve ter urna cópia da procuração.

-
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No desligamento de qualquer pessoa com poderes de procuração, deve haver controle
sobre seu cancelamento, que deve ser feito de imediato nos bancos.
Todo adiantamento a funcionários ou a terceiros deve ser feito mediante um fonnulárjo
apropriado em que as aprovações dos níveis gerenciais adequadas fiquem evidenciadas.
Nenhum pagamento deve ser efetuado em dinheiro, a não ser os de pequena monta,
mediante os fundos fixos de caixa.
não devem ser emitidos cheques ao portador, ou de modo que sejam transformados em
cheque ao portador.
Todos os cheques devem ser direcionados ao recebedor, sem intermediação de outras
pessoas
Simultaneamente a emissão do cheque, deve ser emitida cópia dele. As cópias devem
ser arquivadas para manter um controle seqüencial adequado. As cópias de cheque
devem especificar a natureza das despesas sendo pagas.
Quando os cheques forem emitidos para o pagamento de vários itens, estes deve ser
especificados no seu verso e na cópia de cheque.
Os estoques de talões de cheque em branco devem ser mantidos e controlados
adequadamente em cofre, com acesso restrito.
Os recebimento de caixa devem ser registrados por recibos apropriados, pre-numerados
e arquivados seqüencialmente
Todo o recebimento deve ser encaminhado a tesouraria e não a departamentos de
recebimentos de correspondência e outros.
Endosso restritivo em nome da empresa deve ser aposto nos cheques, no ato em que são
recebidos.
Adequados controles fisicos devem ser adotados para proteger os recebimentos
efetuados.
Os recebimentos efetuados devem ser depositados imediatamente em conta bancária da
empresa.
Cheques pré-datados devem ser mantidos em cofre, exercido estrito controle sobre eles,
e na data, descontados de imediato nos bancos.

COMPRAS E RECEBIMENTOS
A função de compras é definida coma obtenção dos recursos necessários pelo melhor
87 preço, melhor quantidade, no tempo certo e no lugar certo, observando-se as exigências
de qualidade.

88
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Todas as compras da empresa, exceto as de pequenos itens pagos pelo fundo de caixa,
devem ser efetuadas com a emissão de uma ordem de compras formal. Cada ordem de
compra deve ser suportada por uma requisição de material devidamente aprovada por
pessoas autorizadas. Exceções a esta regra devem ser expressamente aprovadas pela
diretoria.
A autoridade de assinar uma ordem de comprar deve estar formalizada e obedecer a
limites de valor, conforme os níveis hierárquicos, e de acordo com as determinações da
diretoria.
Uma ordem de compra não deve nunca ser emitida após o fato ter-se consumado, ou
seja, após a compra já. ter sido efetuada, e sim, sempre previamente.
No minima três cotações de diferentes fornecedores devem ser obtidas, para compras
em que os valores e quantidades envolvidas sejam substanciais.
A coleta de novas cotações de preços de itens de compra continua deve ser efetuada de
acordo com a periodicidade estabelecida pela diretoria da area.

61

93 Os processos de seleção de cotações devem ser documentados e arquivados da maneira
adequada para eventual revisão posterior pela administração e auditoria interna.
Decisões de escolher outro fornecedor que não o mais competitivo devem ser suportadas
94
e aprovadas devidamente.
.
Deve-se, sempre que possível, avaliar o fornecedor, seja por declaração de capacidade
95
técnica, visita ou verificação do mesmo junto aos órgãos de defesa do consumidor.
Os contatos com os fornecedores de materiais, tanto diretos corno indiretos, devem ser
96
feitos pelo pessoal de compras, e nunca diretamente pelos departamentos usuários.
Adequado controle seqüencial deve ser exercido no arquivamento de requisições e
97 ordens de compra. Tais formulários devem ser pré-numerados e um controle apropriado

exercido sobre os estoques em branco.
Deve existir um sistema adequado que registre os recebimentos parciais nas ordens de
98
compras em aberto, dando baixa e trazendo o saldo atualizado.
As vantagens de fabricar ou comprar fora devem ser sempre avaliadas pelo pessoal de
99 suprimentos mediante estudos formais de preço
1
Os ajustes de preço solicitados pelos fornecedores devem ser previamente analisados e
100 aprovados pelos níveis competentes. Relatórios mensais devem ser extraídos do sistema
mostrando as alterações de preço e período.
A gerencia de compras deverá certificar-se de que foram processados somente ajustes de
101 prego devida e previamente aprovados. Estes relatórios devem trazer evidencia de
revisão (visto do gerente), e devem ser arquivados.
As diferenças entre as condições efetivamente negociadas com os fornecedores e as
102 condições reais das compras devem ser devidamente analisadas pelos níveis
apropriados, e ação corretiva cabível deve ser tomada.
A gerencia de compras deverá analisar as diferenças de preço e quantidade e condições
103 de pagamento ocorridas no recebimento de mercadorias, mediante relatórios adequados
obtidos do sistema. Tal análise deverá ser evidenciada pelo visto do gerente.
Antes de pagas, as contas de fretes sobre compras devem ser analisadas adequadamente
104 pelo departamento, a fim de verificar sua exatidão em confronto com as condições
contratadas.
A inclusão ou exclusão de um fornecedor no arquivo de fornecedores autorizados deve
105 efetuar-se por meio de um processo formal devidamente aprovado pela gerencia de
compras.
Dentro das possibilidades, deve existir um rodízio dos compradores em suas várias Areas
106
de compras, no departamento.
Toda alteração de dados das ordens de compra deve ser formalmente aprovada pelos
107
níveis hierárquicos adequados, antes de efetivada.
A função de desenvolvimento de novos fornecedores deve questionar continuamente a
108
possibilidade de fornecedores alternativos.
não devem ser permitidas compras de itens pessoais, para uso dos funcionários, pelos
109
canais de compras da empresa.
ético deve ser observado no relacionamento com os fornecedores. O
110 0 mais alto padrão
recebimento de brindes e favores dos fornecedores é terminantemente proibido.
Todos os compradores da empresa devem assinar a declaração de conflito e interesse e o
I 11
código de ética da companhia.

Fornecedores exclusivos só devem existir em conseqüência das exigências de qualidade
112 e devem estar suportados por estudo formal do departamento de engenharia de produtos

e aprovados pelo nível gerencial.
Devoluções de materiais, ou quaisquer alterações que implicam na dedução de valores a
113 favor da empresa devem ser devidamente informadas ao departamento de contas a
pagar.
114 A utilização dos meios de transporte devem ser otimizadas por meio de consolidação de

, cargas e do uso de frete-retorno (por custo menos, se negociado).
A compra de serviço deve ser suportada pela coleta e análise de preço de vários
115 fornecedores, sempre que aplicável. Quando não houver cotação de preços, a escolha de
determinado fornecedor devera ser aprovada pela gerencia.
116 Os contratos de serviços devem ser analisados previamente pelo departamento jurídico.
117 Quaisquer variações nos materiais recebidos devem ser evidenciados.
Parâmetros de aceitação de variações mínimas devem ser definidas pelos níveis
118
gerenciais.
Cópias das ordens de compras emitidas pelo sistema devem ser evidenciadas ao
119 departamento de contas a pagar e checagens devem ser efetuadas antes do seu
pagamento.
0 recebimento de todo e qualquer material deve ser centralizado, salvo exceções
120
aprovadas pela diretoria
Todo o recebimento de material deve ter seu registro efetuado quando da passagem pela
121
portaria
A área fisica da função de recebimento deve estar devidamente segregada das outras
122
áreas.
CONTABILIDADE

Que as transações sejam registradas necessariamente a fim de: (a) permitir o preparo e a
elaboração dos relatórios contábeis de acordo com os princípios contábeis ou outros
critérios aplicáveis a estes relatórios e (b) manter o controle sobre os ativos da empresa.
Que o acesso aos ativos da empresa seja permitido somente de acordo com a aprovação
124
e autorização da administração.
Que os registros contábeis dos ativos da empresa sejam periodicamente comparados
125 corn sua existência física e que sejam efetuados os ajustes necessários, a respeito das
diferenças.
As operações do Departamento de Contabilidade devem estar suportadas pelo Manual
126 de Procedimentos Contábeis em que sejam especificados o uso adequado das contas e o
registro das transações.
Um plano de contas completo e atualizado deve ser mantido de acordo com os
princípios de contabilidade. Uma descrição dos itens a serem lançados nas contas devem
127 existir, a fim de promover a consistência dos registros. 0 nome das contas deve
expressar ao máximo e claramente a sua natureza.
0 acesso aos livros e registros contábeis deve ser limitado as pessoas cujas as
128
responsabilidades assim o requeiram.
Os lançamentos contábeis devem ser padronizados no tocando ao seu conteúdo e
identificação. Eles devem ser explícitos e suportados por dados prontamente
129 identificáveis. Todos os lançamentos contábeis devem ser revisados e aprovados de
acordo com os níveis de responsabilidade pré-estabelecidos, obedecendo a uma
adequada separação de funções.

123
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os relatórios financeiros emitidos periodicamente devem ser suficientemente
informativos e detalhados, a fim de trazer a luz flutuações anormais nas areas
130
importantes da empresa. A comparação de resultados periódicos aos dados previamente
orçados deve ser efetuada pelos próprios departamentos.
131 Os lançamentos devem estar suportados por documentação original adequada. Deve
haver evidência do processamento em todos os documentos. (ex: carimbo de lançado).
132 A gerencia de contabilidade deverá dispor de uma listagem a fim de controlar 0
processamento de lançamentos contábeis-chaves a serem efetuados mensalmente.
0 formulário de resumo dos lançamentos deve trazer adequadamente as aprovações e
133
vistos necessários quando do processamento.
134 Deve existir evidencia sobre a análise e conciliação mensal das contas.
135 A numeração automática dos lançamentos contábeis efetuada pelo sistema deve ser
objeto de controles adequados a fim de prevenir a sua duplicidade.
0s livros fiscais devem ser periodicamente reconciliados com os registros contábeis, e
136
os ajustes devem ser efetuados dentro do período em questão.
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
t de responsabilidade da gerência de cada departamento certificar-se de que os
137
lançamentos de despesas ao seu Departamento são realmente de sua competência.
A Análise de excesso de despesas em comparação ao orçado deve ter efetuada e
138
i nvestigada sua causa, para ações corretivas cabíveis e obtenção de base de informações.
ft de responsabilidade das gerencias departamentais a análise das possibilidades de
139
redução de custos dentro de seus departamentos.
As contas telefônicas devem ser analisadas pelos departamentos usuários. 0 uso dos
140 telefones e internet deve ser restrito aos assuntos de interesse da companhia, e
controlado efetivamente.
CRÉDITO E COBRANÇA
Os limites de crédito aos clientes devem ser previamente aprovados e reavaliados
141 periodicamente pela Diretoria Financeira. Excesso aos limites estipulados devem ser
aprovados pelos níveis adequados.
A concessão de créditos aos clientes deve ser criteriosa e coberta por garantias reais, de
142
acordo com as determinações da Diretoria Financeira
0 departamento deve constantemente atualizar as informações e dados relativos A
143
situação econômico-financeira dos clientes.
As relações empresa-distribuidor-representante devem ser suportadas por instrumento
144
contratual definindo as responsabilidades, direitos e obrigaçoes das partes.
Prorrogações de vencimentos de títulos devem estar devidamente suportadas e suas
145
aprovações evidenciadas pela gerencia.
As posições contábeis dos registros dos distribuidores devem ser periodicamente
146
confrontadas com as posições contábeis da companhia.
E função do departamento otimizar o uso dos numerários cobrados, por meio de
147
comunicações imediatas com a rede bancária e corn a tesouraria da empresa.
148 A aprovação dos pedidos de faturamento deve ser criteriosa e adequada.
Um estrito controle seqüencial numérico sobre a emissão de títulos e duplicatas deve ser
149
exercido.
150 As duplicatas emitidas e não negociadas devem ser mantidas em cofre, ao qual o acesso
deve ser restrito, c cuja a combinação deve ser trocada periodicamente
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1 51 0 títulos s6 devem ser endossados após terem sido efetivamente negociados
152 A baixa de títulos deve ser adequadamente suportada pelos avisos de cobrança bancários

153 o acesso ao sistema deve ser restrito a pessoas devidamente autorizadas, tão somente
154 Os distribuidores devem ser instruidos a remeterem eventuais pagamentos em cheques
diretamente a tesouraria.
Os lançamentos de créditos incobráveis A conta de Provisão para Devedores Duvidosos
155 devem ser feitos somente depois de esgotadas as possibilidades reais de cobrança, e
devem ser aprovados pela tesouraria e controladoria
0 cancelamento de qualquer titulo deve ser extensivamente suportado e aprovado pelos
156
níveis gerenciais adequados.
Deve haver uma conciliação mensal da posição do contas a receber com os registros
157
contábeis.
CUSTOS
Fornecer dados consistentes e ágeis, para as Areas de marketing e vendas, para
158
determinação dos preços dos produtos finais.

159 Registrar e fornecer dados para um adequado controle dos custos, e para a tomada de
decisões na otimização da utilização dos recursos existentes.
160 0 sistema de custos deve estar integrado com a contabilidade da empresa.
Os custos são revisados periodicamente, oferecendo a gerencia valores precisos quanto
161
suas variações.
INVENTÁRIOS E ESTOQUE
Os materiais de propriedade da empresa devem estar protegidos de deteriorizaçao. A
162 movimentação de estoque deve obedecer a critérios de movimentação física "primeiro
que entra, primeiro que sai" para materiais perecíveis
As responsabilidades sobre o controle físico de materiais devem ser claramente
163
definidas
As adições de deduções dos registros de estoque devem estar suportadas por
164
documentação apropriada.
Os ajustes de inventário devem ser formalmente aprovados pela controladoria. antes de
165
serem efetuados.
Os estoques da empresa devem ser contatos anualmente, por contagem geral e única, ou
166
contagens cíclicas determinadas pela diretoria
167 A existência de materiais obsoletos nos inventários e estoques da empresa devem ser
periodicamente analisada para possível formação de reserva, ou a sua baixa.
Diferenças substanciais entre as contagens efetuadas e os registros contábeis devem ser
168 objeto de investigação por pessoal de nível adequado a fim de determinar suas causas, e
os ajustes devem ser aprovados pela controladoria
169 A disposição física e o sistema de codificação e identificação dos materiais devem ser os
que propiciem as melhores condições operacionais.
VENDAS E EXPEDIÇÃO
haver
uma
segregação
adequada
entre o processamento dos pedidos, faturamento,
Deve
170
despacho e o contas a receber.
Deve haver evidencia da Aprovação do crédito do departamento do cobrança pelos níveis
171
adequados
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0 embarque de mercadorias não deve ser subordinado a departamento de vendas e sim
ao de expedição.
A emissão de notas fiscais / faturas não deve ser função do Departamento de Vendas e
173
sim do Departamento Fiscal ou Faturamento.
Deve haver evidencia de que todos os embarques sejam efetivamente faturados, e que
174
haja conferencia dos itens faturados.
condições e preços especiais devem ficar evidenciados documentalmente, com
175
aprovação prévia adequada.
A expedição deve ser suportada pela documentação adequada para efetuar o embarque e
176
despacho das mercadorias.
177 0s funcionários da expedição não devem ter acesso aos estoques da companhia ou ter
quaisquer atribuições de faturamento e emissão das notas fiscais.
Deve haver evidencia de checagem das mercadorias expedidas com os dados dos
178
172

pedidos e notas fiscais.
0 embarque de mercadorias deve ser observado atentamente por funcionários da
179 empresa, e checagem adequada deve existir, a fim de confirmar que toda mercadoria
embarcada esteja suportada pela devida documentação fiscal.
A consolidação de cargas a fim de diminuir os custos dos fretes deve ser considerada
180 sempre que possível. A otimização da utilização do espaço dos caminhões deve ser
sempre considerada no seu carregamento.
Comprovantes do recebimento das mercadorias para transporte, por parte das
181 companhias transportadoras, deve ser sempre obtido na documentação apropriada
(canhoto).
0 ambiente fisico da Area de expedição deve estar devidamente segregado das outras
182
áreas.
Os canhotos destacáveis, comprovantes da efetiva entrega das mercadorias devem ser
183 coletados e mantidos em ordem numérica. De preferência devem ser colocados na cópia
da referida nota fiscal.

