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Clientes e Leitores,

A escolha desse tema, para iniciar as edições do nosso informativo, resulta da 
sua importância no ambiente das organizações e por se constituir em um 
componente que acreditamos ser o alicerce de uma boa administração.

O assunto é abrangente e poderia ser trabalhado de forma longa. Entretanto, 
como a proposta do informativo é produzir material objetivo para uma leitura 
rápida, que permita provocar análise e reflexão de cada apreciador no ambiente 
em que atua, focaremos apenas alguns aspectos, os quais consideramos   
fundamentais.

CONTROLES INTERNOS

Referência:
Em 1985, nos Estados Unidos, a Comissão Nacional sobre Fraudes em Relatórios 
Financeiros, criada em 1975, foi transformada em Comitê, conhecido como COSO 
e teve por objetivo o estudo de fatores que podem levar à geração de relatórios 
fraudulentos e também de elaborar recomendações para empresas, auditores, 
instituições educacionais e outros reguladores.
Em 1992 o COSO publicou o trabalho que traduzido para o português é intitulado 
como “Controles Internos – Um Modelo Integrado”, tornando-se uma referência 
mundial para o estudo e aplicação dos controles interno.

No que consiste:
Sem me valer de qualquer referência bibliográfica, buscando definir Controles 
Internos, eu diria que consiste em um conjunto de políticas, regras e 
procedimentos definidos sob a responsabilidade da administração para serem 
aplicados por uma organização, visando segurança nas informações e processos, 
buscando a mitigação dos riscos de toda ordem, mas especialmente os mais 
significativos. 

Abrangência, importância e necessidade:
A necessidade de controle é algo que está presente em nossas vidas, em 
praticamente tudo e nas mais variadas formas, havendo uma relação direta com 



o que denominamos de riscos, sendo esses a combinação entre probabilidades de
ocorrência de determinados eventos e os possíveis impactos deles resultantes.
A abrangência, a importância e a necessidade de controles possui relação direta
com a análise de riscos da organização, o que me leva a afirmar que a definição
dos controles necessários depende da análise dos riscos, os quais devem ser
avaliados tendo presente as possibilidades de ocorrência e os possíveis impactos,
para com base nesses elementos decidir pela implementação ou não de controles
e da sua extensão.

Responsabilidade:
No ambiente das organizações, a responsabilidade por assegurar a 
implementação de adequados controles é da administração, mas a sua execução 
se projeta sobre toda a organização, cada um com uma ou mais 
responsabilidades estabelecidas através das políticas e do ferramental utilizado.
Normalmente as administrações se valem de estruturas internas para corroborar 
com o processo de controle, que são denominadas de controladoria e também 
auditoria interna, sendo importante compreender que essas estruturas não são 
os responsáveis pelos controles internos, mas exercem um papel fundamental 
para certificar a eficácia dos mesmos.

Processo de melhoria:
Os controles internos merecem atenção permanente, seja para reavaliar a sua 
efetividade assim como para a implementação de melhorias, especialmente em 
relação aos processos que dependem de intervenção humana. Nesse sentido 
recomendo que ao menos uma vez ao ano sejam respondidas, no mínimo, as 
seguintes questões:
a) os riscos da organização sofreram modificações?
b) os controles estabelecidos para cobertura dos riscos permanecem adequados,
suficientes ou mesmo necessários?
c) existem possibilidades de melhorias?

Desafio:
Considerando a evolução dos recursos tecnológicos, acredito que o uso da 
tecnologia se constitui em um elemento desafiador, mas ao mesmo tempo 
facilitador na implementação de adequados controles. Como exemplo, 
consideremos o recurso atualmente muito fácil de ser acessado que permite o 
registro de imagens de locais de risco, mas a eficácia do sistema de controle não 
está na gravação e armazenamento das imagens, mas na interceptação de uma 
eventual ocorrência em tempo de encaminhar as providências necessárias. Na 
verdade, o ideal de um sistema de controle é quando ele evita a ocorrência do 
risco, o que é muito mais importante do que a identificação do problema depois 
de ocorrido, e esse é o grande desafio.
Um outro grande desafio me parece ser o de testar o sistema de controle, isso 
porque as ocorrências sempre revelam uma fragilidade, algo que não foi previsto 
ou que o controle foi mal definido ou ainda mal executado. 

Conclusões:
Considerando a estreita relação entre os riscos existentes e a necessidade de 
controles, a primeira conclusão é no sentido de que a definição dos controles 
deve ocorrer à luz do levantamento e avaliação dos riscos.



Uma outra conclusão é no sentido de que uma administração sem análise dos 
riscos e implementação de adequados controles é forte candidata para ser 
classificada como “gestão temerária”.

Ainda, é importante considerar que fazer gestão de riscos e implementar 
adequados controles não é uma tarefa tão difícil quanto as vezes parece, pode 
ser simples, basta assumir o compromisso de fazer e empreender esforços, sendo 
imprescindível que essa vontade e determinação parta da alta administração.

Por fim, com clara convicção, entendo que nós, profissionais da área contábil, na 
condição de contadores, Controller, auditores internos e auditores externos, 
podemos fazer a diferença em uma organização, exercendo forte influência sobre 
a administração para que adotem a prática da gestão de riscos e manutenção de 
adequado ambiente de controles. 
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