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O tema objeto do presente boletim assume maior relevância a medida que o
ambiente corporativo, especialmente  na representação da alta administração,
assume em suas agendas o gerenciamento de riscos com elevado grau de
importância.

A proposta deste boletim é apresentar um caminho alternativo para desenvolver
um trabalho de auditoria dos controles internos, que pode ser utilizado pela
auditoria externa, entretanto  muito mais apropriado pela auditoria interna.

AUDITORIA DOS CONTROLES INTERNOS
Antes de adentrar para questões mais específicas da auditoria de controles
internos, vamos recordar conceitos que possuem forte relação com o tema. Tais
conceitos resultam de pesquisas na literatura, com pequenas intervenções para
melhorar o entendimento e a compreensão.  

AUDITORIA EXTERNA
Fundamentalmente, consiste em trabalho que deve ser realizado com base nas
normas de auditoria, e tem como principal responsabilidade expressar uma opinião
se as demonstrações contábeis representem adequadamente a situação
patrimonial e financeira de uma determinada empresa, em um determinado
momento, e se expressa por meio do relatório de opinião.

AUDITORIA INTERNA
Seu principal objetivo é agregar valor ao resultado da organização, apresentando
subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles
internos, por meio da recomendação de soluções para as não-conformidades
identificadas, as quais são endereçados à alta administração através de seus
relatórios.

CONTROLADORIA
Tem a função de controle e produção de informações para dar suporte aos
gestores, especialmente nos processos de tomada de decisão.

COMPLIANCE
Termo utilizado para significar o dever de estar em conformidade com atos,
normas e leis, para seu efetivo cumprimento.



GOVERNANÇA
É o conjunto de regras e práticas que garantem que uma empresa está cumprindo
seus deveres com todas as partes interessadas no resultado da empresa.
 

CONTROLES INTERNOS
Todos os métodos e procedimentos adotados por uma empresa, a fim de
salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e o suporte dos dados contábeis,
promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas definidas
pela direção, com o objetivo de evitar ou mitigar os riscos de erros, ineficiências,
fraudes e até mesmo crises nas empresas.
 
Ao se estruturar controles internos é fundamental que se tenha alguns cuidados, é
de fundamental importância que sejam úteis, práticos e econômicos. Úteis são
quando cumprem com os propósitos estabelecidos; práticos quando se
apresentam compatíveis com o tamanho da empresa e a complexidade das
operações; e econômicos quando o benefício de os manter são maiores que os
seus custos.
 
A importância dos controles internos normalmente é reconhecida quando ocorrem
perdas pela falta deles, mas o ideal é o reconhecimento quando, através deles, se
consegue evitar que ocorram perdas.
 
Um bom sistema de controles internos deve atender, satisfatoriamente, entre
outros, aos seguintes requisitos:

1. princípios éticos e retidão e integridade dos funcionários e da empresa;
2. estrutura organizacional adequada;
3. comprometimento com a competência e a eficiência;
4. formação de uma cultura organizacional;
5. estilo e atitude exemplar dos administradores;
6. políticas e práticas adequadas de recursos humanos;
7. prevalência de controles informatizados, adequada segregação de funções,

etc.

 
Como premissas básicas para a implementação dos controles internos é possível
estabelecer as seguintes:

1. atribuição e documentação clara das obrigações de cada funcionário da
empresa, de modo que em um eventual caso de irregularidade as devidas
responsabilidades possam ser imputadas;

2. padronização e documentação das normas, processos e rotinas internas;
3. funções e responsabilidades relacionadas à execução de processos críticos

devem ser bem segmentadas e gerenciadas em equipe, para que não haja
sobrecargas que comprometam a eficiência;

4. análise de custo-benefício e priorização de determinados controles internos,
para que os recursos consumidos com a execução deles não sejam maiores
que os ganhos obtidos.

 
Ainda, me parece pertinente destacar que a responsabilidade de prover controles
adequados e suficientes é da administração, cabendo aos auditores avaliá-los,
testá-los e apresentar recomendações de melhorias.



Auditar os controles internos não se constitui em uma tarefa fácil, implica em deter
conhecimentos específicos, senso crítico apurado, bom senso, e diversos outros
aspectos que necessitam ser atendidos, e para ilustrar um processo de auditoria
passo a listar o que se pode definir como um caminho para se auditar, o qual foi
construído a partir e com base em experiências práticas.

Inicialmente, é preciso conhecer o ambiente, as atividades, os negócios aos quais
se referem os controles que serão auditados.

Para cada área ou atividade abrangida é necessário desenvolver uma atividade
prévia, que consiste na identificação dos controles necessários, podendo ser
aplicada técnica de análise de riscos, com base em que se terá mais clareza
quanto a necessidade de controles.

Uma vez identificados os controles necessários, é importante que sejam descritos
ou desenhados, a fim de estabelecer o que se pode denominar de controle ideal.
Após essa etapa preliminar o auditor estará na melhor condição de auditar os
controles. Nota-se que essa técnica evita que o auditor seja influenciado pelo
sistema de controle existente, que pode não contemplar requisitos importantes ou
acreditar que seja suficiente, sem submeter a uma rigorosa análise crítica, e como
consequência abdicar da oportunidade de sugerir melhorias, se limitando aos
testes de efetividade.

Nessa descrição ou desenho do controle ideal é de fundamental importância que
sejam identificados claramente os principais pontos de controle, como por
exemplo: registros que devem ser feitos, conferências, cruzamentos,
confrontações, autorizações, etc.

Na sequência do processo de auditoria é hora de conhecer o sistema de controle
que será auditado, a fim de confrontá-lo com o desenho que foi idealizado, e
identificar as diferenças para submeter a análise e discussão com a área
responsável ou interessada pelo controle.

Uma vez superadas essas etapas é adequado tratar com a administração os
principais aspectos do trabalho até aqui realizado, devendo ser preparado um
relatório escrito, no qual as recomendações de melhorias são fundamentais,
devidamente justificadas.

Na sequência dos trabalhos é preciso preparar os testes a serem aplicados, a fim
de verificar a efetividade dos mesmos. Esses testes podem ser aplicados sobre
uma amostra, sobre a totalidade dos registros ou informações, podem ser de
cálculo, de observação e de simulação, entre outras formas. A título de exemplo:

Teste sobre amostra - Há evidência de que uma determinada operação de
venda a prazo ou um conjunto delas, tenha sido efetuada mediante análise
de crédito de conformidade com a política estabelecida pela administração?

Teste global - Os valores das operações de vendas de um determinado
período foram capturados corretamente e se encontram registrados na



contabilidade? A fonte das informações pode ser o faturamento ou pesquisa
no portal da SEFAZ.

De cálculo - Os cálculos dos descontos na folha de pagamento dos
funcionários foram efetuados corretamente? O cálculo da provisão de férias
e respectivos encargos foram efetuados corretamente?

De observação - As mercadorias foram recebidas de conformidade com o
que estabelece a norma interna?

De simulação - Simular uma devolução de mercadoria mediante emissão de
nota fiscal de entrada, porém sem a efetiva entrada da mercadoria, para
constatar se o controle existente dá cobertura ao risco de ocorrência de uma
fraude.

Superado a fase dos testes, todas as inconformidades deverão ser reportadas a
alta administração, a fim de que sejam encaminhadas as providências para a
implementação de ações com o objetivo de mitigar os riscos de ocorrência.

No processo de auditoria de controles internos acredito que seja altamente
pertinente contemplar o conceito de “auditoria contínua”, o qual consiste no
acompanhamento em tempo real de certas ocorrências, sendo necessário recorrer
ao uso de recursos tecnológicos que, felizmente, são facilmente acessados
mediante a definição de regras sistêmicas para que o auditor seja, através de
alguma mídia, notificado a respeito da ocorrência de algo indesejado ou
inesperado.

Finalmente, destaca-se a importância da “ação” para que tenha por objetivo a
implementação de melhoria, pois assim se justificará o trabalho de auditoria dos
controles.

Como se pode ver, a proposta de auditoria dos controles internos apresentada vai
muito além de uma simples confirmação que um sistema de controle interno esteja
funcionando, conforme a sua concepção, adentra para o mérito se o controle é útil,
prático e econômico e cria uma condição altamente favorável de contribuir
efetivamente para o processo de melhoria.

Com isso, espera-se encorajar aos que competem auditar sistemas de controles
internos, para incrementarem seus planos de auditoria com o objetivo de criticá-
los, além de testá-los, para contribuir de maneira significativa com o processo de
melhoria.

Erni Dickel 
Auditor Sócio RT

 CRC/RS 041338/O-2

DICKEL E MAFFI  Auditoria e Consultoria SS




