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RESUMO

Por meio de sua estrutura de trabalho Auditoria interna possui a função de
controlar e averiguar os controles internos, dados contábeis, administrativos e
financeiros na organização. Demonstra-se como resultado do trabalho proposto o
relatório aliado com a auditoria, na qual evidência as causas, efeitos e melhorias das
questões encontradas para auxiliar a empresa no desenvolvimento de seu trabalho.
A presente monografia expõe como meta principal a análise dos controles internos,
por meio da auditoria interna no Auto Posto de Combustível Zona Sul Ltda, com o
intuito de identificar praticas erradas ou fraudulentas. Através de pesquisa
exploratória e desenvolvimento do estudo de caso juntamente com as referencias
bibliográficas. O estudo tem como objetivo salientar a importância dos controles
internos para as empresas.

Palavras-chave: Auditoria interna, Controles Internos, Procedimentos.
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ABSTRACT

Through its work structure Internal audit has the function of controlling and
investigating internal controls, accounting data, administrative and financial
organization. It shows up as a result of the proposed work together with the audit
report, which highlighted the causes, effects and improvements of the issues found to
assist the company in developing its work. This monograph presents as main goal
the analysis of internal controls, internal audit by the Auto Gas Station South Zone
Ltda, in order to identify erroneous or fraudulent practices. Through research and
exploratory development of the case study along with the bibliography. The study
aims to highlight the importance of internal controls for companies.

Keywords: Internal Audit, Internal Controls, Procedures.
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1. INTRODUÇÃO
A auditoria contábil tem o propósito de averiguar informações irregulares dentro
da empresa, analisando assim possíveis fraudes e erros nas demonstrações
contábeis e financeiras. Os controles internos têm o intuito de auxiliar a auditoria
interligam o plano de organização com os métodos e medidas, demonstrando
informações reais, segundo Franco e Marra (2000).
A atividade da auditoria interligada com o controle interno proporciona veracidade
aos sócios e aos administradores, demonstrando informações claras e seguras,
dando certeza que os objetivos e investimentos estão sendo executados de forma
correta.
Para Attie (2010) auditoria tem a função da “verificação documental, os livros e
registros com características controladoras, a obtenção de evidências de
informações de caráter interno ou externo que se relacionam com o controle do
patrimônio e a exatidão dos registros e das demonstrações decorrentes”.
Com base no contexto a presente pesquisa se desenvolve em um Comércio de
Combustíveis na cidade de Pato Branco – PR. Por meio da analise os controles
internos e os procedimentos desenvolvidos em cada departamento.

Logo após

análises, transcreve se um relatório final, expondo como se aplica o controle na
empresa e sua eficiência.
Tendo em vista neste trabalho a análise dos controles internos e informações,
mas também propor um modelo de controle e de gestão.

1.1 Tema

O controle interno na auditoria tem a finalidade de expor a veracidade e
segurança das demonstrações apresentadas.
Segundo Attie (2010) empresas que não tem seus departamentos e atividades
estruturadas se tornam pouco eficientes, pois seus controles não são confiáveis e
com isso não alcançam seus objetivos e ficam mais expostos a fraudes e erros.
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O presente trabalho traz a importância da auditoria interna e seus controles na
organização, para que se possa ter eficiência e veracidade nas informações e nas
atividades executadas.

1.2 Definição do Problema

A empresa analisada no presente trabalho é de porte pequeno, a mesma delega
funções e atribuições a seus colaboradores ficando mais susceptível a possíveis
erros e fraudes.
No contexto tratado, busca-se o resultado de uma auditoria interna e de
controles, demonstrando a qualidade e eficiência dos controles internos aplicados.
Pergunta-se: É possível propor melhorias e novos controles internos, eficientes,
com veracidade de informações em um Auto Posto de Combustível?

1.3 Objetivos

Segundo Cerva, Bervian (2005), os objetivos propostos em diversas situações
trazem a natureza do trabalho, tipo de problema a solucionar, o material trabalhado
entre outros. Por meio do tema e do problema citado anteriormente, fixa se os
seguintes objetivos:

1.3.1 Objetivo Geral

Estudo da auditoria nos controles internos proporcionando suporte a
contabilidade, diminuindo assim os riscos de fraudes na empresa.

1.3.2 Objetivos Específicos

Como apoio ao objetivo geral definido, relaciona-se os objetivos específicos
para a realização do trabalho:
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a) Relatar os processos da auditoria interna, expondo seus objetivos e
importância;
b) Dispor do cronograma do trabalho da auditoria com fundamentação nos
controles internos;
c) Realizar o programa de auditoria, aplicando seus procedimentos.
d) Elaborar relatório com os problemas, consequências e soluções nos
departamentos analisados.

1.4 Justificativas

No decorrer dos tempos as empresas vêm buscando se desenvolver se
fundamentar no mercado econômico e financeiro, para que seus objetivos sejam
alcançados elas necessitam de suporte e fiscalização em seus departamentos. Para
Attie (1986) a auditoria interna esta relacionada “atividade necessária a organização
e fundamenta-se para auxiliar a gerência, proporcionando-lhes alternativas,
ferramentas de trabalho, controle, assessoria e administração”.
Com o objetivo de ter bons alicerces se relaciona alguns pontos importantes:
a) Informar real situação da empresa para seus administradores, sócios e
proprietários, para que estes possuam informações idôneas e que os auxiliem
na tomada de decisão.
b) Cooperar para a comunidade acadêmica, demonstrando a auditoria como
ramificação da contabilidade, que apresenta informações reais que auxiliam
seus interessados a tomar suas decisões de forma objetiva e satisfatória.

1.5 Metodologia

O estudo caracteriza-se como sendo estudo de caso, que segundo Gil (2002),
como estudo profundo com um ou alguns objetivos, demonstrando um conhecimento
amplo e delineado acerca do assunto exposto.
O estudo se utiliza documentos indiretos, através da pesquisa bibliográfica e
documentada em livros, leis e sites da internet, que abordam o assunto. Entretanto a
14

forma direta também é aplicada através da análise dos dados em uma empresa do
ramo de combustíveis, no período de 01 de outubro de 2012 a 31 de outubro de
2012.
Sendo apresentado o histórico da empresa, atividades executadas, sua forma
estrutural organizacional.
A coleta de dados se deu por meio de consulta a controles financeiros e
contábeis, fichas de controle interno, relato de colaboradores responsáveis por cada
setor e dos sócios.
Na análise qualitativa que segundo Creswell (2010) os procedimentos
qualitativos baseiam-se em dados de texto e imagem, sendo relatados os
referenciais bibliográficos, entrevistas e observações feitas no decorrer do trabalho.

1.6 Estrutura do Trabalho

A monografia está descrita da seguinte forma:
No Capítulo 1 expõe-se os tópicos: introdução ao assunto, o tema, o problema,
os objetivos, a justificativa e a metodologia da pesquisa.
No capítulo 2 apresenta-se os conceitos, definições e passos da auditoria
contábil, do profissional auditor e dos controles internos, formando através deste
capitulo a base para o trabalho.
Nos capítulos 3 a 5 demonstra-se a aplicação, execução e relatório da auditoria
na empresa.
No capítulo 6 aborda-se as considerações finais.
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2. AUDITORIA
Para melhor compreensão sobre auditoria, suas definições e seus conceitos
fazem-se uma breve análise dos conceitos de contabilidade.
A contabilidade que é tratada como ciência da riqueza humana, por diversos
autores, tem a finalidade de controlar e planejar o patrimônio das entidades, tanto na
forma quantitativa como qualitativa. Proporcionando assim controle e informações
mais fidedignas.
Hoss (2008) define o objetivo da contabilidade “geração de informações úteis e
relevantes para tomada de decisão. Como finalidade o planejamento e o controle”.
A classificação da contabilidade para Franco (2003) está em: Escrituração;
Demonstração; Auditoria e Análise.
Com tal classificação verifica-se que as informações contábeis também são
extraídas da auditoria, na qual será exposto a seguir.
Segundo Attie (2000) a auditoria é “especificação contábil voltada a testar a
eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado como o objeto de expressar
uma opinião sobre determinado dado”.
Franco e Marra conceitua auditoria como:
A técnica contábil, que através de procedimentos específicos
que lhe são peculiares, aplicados no exame de registro e
documentos, inspeção, e na obtenção de informações e
confirmações, relacionadas como o controle do patrimônio de
uma entidade, objetiva obter elementos de convicção que
permite julgar se os registros contábeis foram efetuados de
acordo com os princípios fundamentais e normas de
contabilidade e se as demonstrações contábeis deles
decorrentes adequadamente a situação econômica, financeira
do patrimônio, o resultado do período administrativo
examinado e as demais situações delas demonstradas.
(FRANCO; MARRA 2000 p.26).

Contudo auditoria não está limitada somente nos dados registrado em livros,
está pode se utilizar de documentos contábeis e extra-contábeis e até informações
fora da entidade.
Segundo Franco e Marra (2000) auditoria proporciona maior veracidade nas
demonstrações contábeis e nas informações por ela exposta. Proporcionando aos
administradores, investidores e até mesmo ao fisco vantagens como:
a) Fiscaliza a eficiência dos controles internos.
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b) Assegura maior correção dos registros contábeis.
c) Opina sobre a adequação das demonstrações contábeis.
d) Dificulta desvio de bens patrimoniais e pagamentos.
e) Possibilita apuração de omissões no registro das receitas, na realização
oportuna de créditos ou na liquidação oportuna de débitos.
f) Permite a obtenção de informações sobre a real situação econômica,
patrimonial e financeira das empresas.
g) Demonstra as falhas na organização administrativa da empresa e nos
controles internos.
h) Contribui para maior exatidão das demonstrações contábeis.
i) Assegura maior exatidão dos resultados apurados.
j) Contribui para maior observância das leis do fisco.
Em decorrência do exposto, concluímos que a auditoria é uma dos meios da
Ciência Contábil que se utiliza para dar certificação e veracidade aos registros
contábeis e permite mostrar a real situação econômica e patrimonial da empresa.

2.1 Origem da Auditoria
Franco e Marra (2000), defende que a auditoria surgiu na Inglaterra, com a
necessidade de demonstrar nos registros contábeis, para fins de imposto de renda e
do desenvolvimento de grandes empresas. Relaciona que segundo a Enciclopédia
Britânica, por motivo de contas públicas, a auditoria está presente desde 1314, mas
foi no século XIX, que suas práticas sistematizadas começaram a surgir, pois na
segunda metade deste século surgiram as primeiras associações de Contadores
Públicos, os quais executavam a função de auditor.
Segundo Attie (2010) foi com a criação do SEC, nos Estados Unidos em
1934, que a profissão de auditor começa a ter novas expectativas, pois empresas
que tem negociações na Bolsa de Valores ficaram obrigadas a utilizar o serviço de
auditor para que se tenha maior credibilidade no mercado financeiro.
Para Franco e Marra (2000) o surgimento da auditoria resultou de alguns fatores
como:
a) Crescimento de empresas de forma rápida e com complexidades tornando
difícil o controle por parte dos administradores.
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b) Crescimento e aparecimento de novas sociedades abertas.
c) Empresas que utilizam capital de terceiros para financiar suas atividades,
através de financiamentos particulares ou públicos.
d) O crescimento do imposto de renda, utilizando o resultado do exercício.
e) A inspeção cada vez maior do poder público sobre empresas privadas e
entidades relacionadas ao interesse público.
f) Investigação dos recursos aplicados principalmente de filiais de multinacionais
ou associações destas com multinacionais.

2.2 Auditoria no Brasil

Franco e Marra (2000) indica que a primeira regulamentação no Brasil referente
ao profissional contador ocorreu em 1931, com o Decreto 20.158, e reestruturou o
curso de ciências contábeis. O primeiro texto legal a mencionar auditoria e o auditor
independente está na Lei nº 4.728 de 14 de julho de 1965.
Mais adiante a Lei nº 6.404/76, art.177, Lei das Sociedades por Ações, que
negociações na bolsa de valores de companhias abertas, serão auditadas por um
profissional auditor independente que esteja registrado na Comissão de Valores
Mobiliários – CMV.
Atualizada pela anterior ocorre na Lei 11.638, sancionada pelo Congresso
Nacional em 28-12-07, que abrange as obrigações de empresas de grande porte,
quanto à elaboração e publicação das demonstrações contábeis.
Transcrevemos a abaixo seu artigo referente ao assunto:
Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007.
Art. 1o Os arts. 176 a 179, 181 a 184, 187, 188, 197, 199, 226
e 248 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passam a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 177...........................................................
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por observar as
normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários para as companhias
abertas.
Art. 2o A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a
vigorara crescida do seguinte art. 195-A:
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Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos
órgãos de administração, destinar para a reserva de
incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de
doações ou subvenções governamentais para investimentos,
que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo
obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).
Art. 3o Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que
não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as
disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
sobre escrituração e elaboração de demonstrações
financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por
auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins
exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades
sob controle comum que tiver no exercício social anterior,
ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta
milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Com o fato da referida Lei o trabalho do auditor independente se amplia, pois
empresas de grande porte ficam obrigadas a terem seus balanços auditados,
proporcionando maior segurança e confiabilidade para administradores, acionistas
entre outros.
Franco e Marra (2000) relaciona algumas instituições que estão obrigadas a ter
auditoria independente.
a) Bancos comerciais.
b) Bancos de investimento.
c) Fundo de investimento em Condomínio.
d) Sociedades distribuidoras de Títulos e valores Mobiliário.
e) Entidades financeiras que estão sujeitas a fiscalização do Banco Central.
f) Bolsa de Valores.
g) Companhias abertas e as que emitem títulos negociáveis no mercado de
capitais.
h) Sociedades Seguradoras.
i) Empresas que se beneficiam de Incentivos Fiscais.
j) Empresas que utilizam recursos do Sistema Financeiro de Habitação.
k) Empresas da Previdência Privada.
l) Entidades de Arrendamento Mercantil.
m) Administradoras de Consorcio e Planos de Assistência á Saúde.
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A partir de normas internacionais na auditoria como ocorreu em 2005, onde
empresas da Comunidade Européia adotaram as Normas Internacionais de
Relatórios Financeiros (IFRS) e logo implantado por empresas européias de capital
aberto, no Brasil rapidamente foi incorporado pela CMV, com a Deliberação 595 de
15-9-09 adequado nas Demonstrações Contáveis e na Deliberação 594 (revoga a
489/05) de 15-9-09 aplicável as ativos e passivos, provisões e outros.

2.3 Formas de Auditoria

A auditoria se mostra de diversas formas, para Franco e Marra (2000) se
classifica como:

2.3.1 De Acordo com a Expansão do Trabalho.

Expansão do trabalho tem características na aplicação da auditoria.

2.3.1.1 Auditoria Geral

A auditoria geral tem a finalidade de analisar todos os elementos componentes
do patrimônio com suas operações, no exercício determinado. Na qual o auditor
emite um parecer das demonstrações contábeis, demonstrando suas origens. A
profundidade do exame integral pode variar, o auditor poderá ter como base os
controles internos desde que estes sejam confiáveis. Os exames feitos pelo auditor
podem ser de caráter permanente ou individual, continua ou periódica isso depende
do interesse da empresa até mesmo do auditor.
A classificação dos fins da auditoria geral está relacionada:
a) Providenciar que os interesses de acionistas e investidores estão sendo
atendidos.
b) Controles do setor administrativo.
c) Verificar o comprimento das exigências legais
d) Apurar a veracidade das demonstrações contábeis.
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2.3.1.2 Auditoria Parcial ou Especifica

Auditoria executada em uma ou algumas demonstrações contábeis, livros ou
ações de gestão, buscando o controle administrativo da entidade para que o
interesse de investidores e sócios seja preservado. Com isso o auditor tem a
finalidade de:
a) Verificar a situação financeira e econômica da entidade estudada.
b) Confrontar os custos.
c) Confirmar a veracidade de valores patrimoniais.
d) Verificar débitos e créditos junto a terceiros.
e) Avaliar o cumprimento das obrigações fiscais.
f) Certificar se não há desvio de patrimônio.
g) Verificar erros e fraudes.
h) Fixar o valor real do patrimônio líquido da empresa.

2.3.1.3 Revisão Limitada
Auditoria limitada pode ser determinada por diversos fatores tais como:
urgência no trabalho executado, as datas do balanço não são compatíveis com o
fechamento do exercício, mas isso não permite ao auditor o não cumprimento os
princípios fundamentais da contabilidade. Na revisão limitada o objetivo é apurar
possíveis violações nos princípios contábeis.
O trabalho realizado busca colher informações com a administração e os
responsáveis de cada setor, tais respostas são confrontadas com os documentos e
outras provas. Ficando ao auditor responsável em determinar a confiabilidade das
informações obtidas.

2.3.2 De Acordo com a Profundidade dos Exames
A auditoria também pode ser distinguida por seus exames.
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2.3.2.1 Revisão Integral
Abrangem ao exame de todos os registros contábeis, documentos e controles
da empresa, com o intuito de descobrir erros e fraudes. Conforme a necessidade,
podendo esta ser geral ou parcial.
Os aspectos da auditoria geral e integral são os que conseguem o mais
completo exame de extensão e profundidade das informações. Dependendo da
necessidade das informações a extensão pode variar entre geral e parcial.
A revisão integral se aconselha a auditorias internas, pois esta exige extensão
e investigação profunda e com isso auditor externo tem alto custo e permanência
constante na entidade.
Na realização da auditoria parcial tem se como objetivo identificar erros e
fraudes, por este motivo aconselha-se a forma integra para que o fim proposto seja
alcançado.
2.3.2.2 Auditoria por Amostragem
Amostragem na auditoria se aplica a um percentual das demonstrações,
documentos e controles. O percentual usado fica a critério do auditor, mas os dados
obtidos devem atender e assegurar que o trabalho cumpriu seus objetivos.
Na auditoria geral, análise acontece de forma criteriosa das informações e
dos controles. Por este motivo o auditor deve dar atenção às deficiências dos dados
de comprovação.
Cita-se a aplicação de auditoria por teste em verificação de alguns tipos de
bens patrimoniais.

2.3.2.3 Revisão Analítica
De acordo com Attie (2010) a revisão analítica demonstra a qualidade da
auditoria, pois demonstra ao auditor os riscos e a profundidade que os exames
devem ser trabalhados. Nesta forma de trabalho o questionamento é de máxima
importância para ter maior número de informações confiáveis.
Os controles internos nesse procedimento acrescentam segurança e
confiabilidade para auditor, desde que este seja adequado e com qualidade.
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A forma de revisão analítica resiste em documentos e registros contábeis
confiáveis.
Tem-se como exemplo de aplicação em informações no demonstrativo de
resultado, comparando receitas e despesas.
2.3.3 De Acordo com a sua Natureza

Indicada pela dimensão do trabalho com relação ao tempo a ser executado.

2.3.3.1 Auditoria Permanente
Auditoria realizada permanentemente na entidade, em geral ocorre na
auditoria interna, contudo na externa também se pode ter.
Tal forma de auditoria proporciona algumas vantagens como:
a) O levantamento das informações e das formas de controle na organização
ocorre somente uma vez, diminuindo os custos.
b) Reconhecidas as falhas e deficiências, o auditor as identifica, até mesmo para
facilitar o trabalho.
c) Conhecimento e identificação com a organização facilitam o trabalho e reduzem
os custos.
d) O auditor externo permanente na organização permite que a mesma tenha
conhecimento de seus problemas e suporte mais confiável.
A auditoria permanente pode ser realizada de duas formas; Auditoria Contínua
ou Auditoria Periódica.
Na contínua o foco está em examinar as operações registradas e os controles
internos de forma permanente e contínua. Beneficiando a empresa com a
fiscalização, auxiliando na resolução dos problemas antes que a entidade tenha
danos maiores.
Quanto à auditoria periódica o auditor visita e organização em determinados
períodos, podendo ser trimestral, semestral até mesmo anual. Essa forma de
trabalho beneficia o auditor na economia de tempo, contudo o acumulo de trabalho
pode exigir mais do mesmo.
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2.3.3.2 Auditoria eventual

A auditoria eventual ocorre com fim próprio, podendo ser geral ou parcial,
integral ou por testes. O auditor pode ser contratado somente para analisar
determinado período sem continuidade para outros períodos. O auditor quem irá
definir se os exames ocorrerão de forma integral ou por testes.
O auditor contratado não tem caráter geral, mas parcial e específico, assim como
o exame de contas patrimoniais ou de resultado, ou até mesmo de certas situações
da gestão, contudo os exames devem passar levantamentos seguros ao parecer.

2.3.3.3 Auditoria de Balanço com Fim Específico.

Tem em seus objetivos de execução ressalvar os interesses de sócios e
investidores, bem como controlar o administrativo, cumprir as obrigações legais e
demonstrar o real valor patrimonial da organização.
Fica a critério do auditor a definição da extensão e profundidade do exame.
Podendo

incluir

Demonstrações

as que
de

custo,

lhe
de

proporcionam maior

veracidade,

receitas,

bruto,

de

lucro

tais

como:

estoques,

outras

demonstrações parciais, desde que no parecer pronuncie a forma de trabalho e as
conclusões finais.

2.4 Auditoria Interna

O objetivo deste procedimento é a confirmação real das informações contábeis.

2.4.1 Auditoria Interna

Auditoria interna é uma forma de controle determinado a um terceiro que deve
examinar e certificar-se que os controles internos estão sendo exercidos até mesmo
pelo proprietário da empresa. O caráter da auditoria interna está como órgão
fiscalizador de todos os procedimentos e rotinas internas na execução do trabalho.
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Para Attie (2000) o papel primordial do auditor está em certificar-se da validade
das demonstrações contábeis analisadas. Cabe somente ao auditor determinar o
roteiro, processos que melhor ira se adequar a empresa.
Entretanto a auditoria interna é executada por um funcionário permanente da
empresa, com objetivo de analisar, revisar dados contábeis e controles internos
buscando o bem estar na empresa.
Franco e Marra (2000) dispõe que o vínculo funcionário com empresa deve ser
simplesmente circunstancial, o mesmo deve ter interdependência não se deixando
influenciar pela administração, apesar de estar submetido à empresa.
Pode-se disser que as vantagens da auditoria interna estão na execução dos
controles e na confiabilidade das demonstrações contábeis. De forma que atenda as
necessidades da administração. O trabalho principal da auditoria interna está em
interceptar e prevenir fraudes, com um trabalho continue e aperfeiçoado.
Quanto às desvantagens da auditoria interna está no funcionário se deter
somente a informações que lhe são repassadas, não ocorrendo busca de novas
informações e até mesmo a não cobrança dos controles internos, por motivo de
amizade com o responsável de determinado setor. Com isso pode haver
desvirtuamento da função e principalmente dados não verdadeiros.
Por fim, auditoria interna ou externa deve expor os dados de forma consistentes
e confiáveis, atendendo as exigências legais, confirmando a exatidão das
demonstrações contábeis.

2.5 Planejamento e Procedimentos da Auditoria

O planejamento determina o trabalho a ser realizado. Para Attie (2010) o
planejamento da auditoria estabelece qual diretriz se ira tomar, qual a profundidade
dos detalhes que o trabalho ira envolver, observado as dificuldades e os problemas
que poderão ser encontrado, pois com um bom planejamento é que se tem o
equilíbrio da execução do trabalho.
Segundo Franco e Marra (2000) o planejamento tem como principal os objetivos
da auditoria, onde o trabalho tem que estar de acordo com as normas da empresa
envolvida.
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No processo de planejamento o auditor deve prever o que ira se aplicar para se
alcançar o objetivo, observando a empresa na qual se ira desenvolver, não se deve
ter um plano padrão, que se aplica em todas as auditorias, mas devem estudar cada
organização e suas peculiaridades, tendo plano de trabalho flexível para que se
necessário no decorrer do processo houver mudanças assim as possa fazer.
A NBC T11 – Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis
(Resolução CFC 1.035/05) o planejamento deve conter no mínimo:
- As normais que determinam o procedimento para elaboração do plano de
auditoria, de forma clara expor procedimentos e quais ferramentas se irá utilizar;
- Os prazos e outros compromissos assumidos pelo auditor devem se
enquadrar no planejamento, assim como a época de aplicação do trabalho e as suas
extensões;
- No planejamento se tem o nível de conhecimento aplicado;
- As informações no processo de planejamento devem conter detalhados os
fatores de importância na aplicação do trabalho, tais como o sistema contábil
aplicado, os controles internos, se a mesma possui filial até mesmo se o auditor
contará com ajuda de dados da auditoria interna;
-

O

planejamento deve

ser

documentado

e

esmiuçado

com

fácil

compreensão;
- Quanto ao sistema físico do trabalho este deve estar atualizado e de forma
que os administradores sintam segurança nas informações.
Os processos de execução devem seguir certas normas como:

2.5.1 Confirmação externa

Segundo Franco e Marra (2000), confirmações externas promove confiança
ao trabalho do que simplesmente o adquirida da própria empresa. Tais confirmações
são extraídas de documentos formais e confirmação de dados registrados.
Attie (2010) deixa claro que a opinião do auditor deve estar sustentada em
uma base solida, com dados comprovados, evidencias verdadeira e informações
comprovadas, pois a auditoria nada mais é do que uma investigação com diversas
particularidades.
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O procedimento de estudo teve conter critérios de observação e aplicação,
levando em consideração o princípio da relevância.

2.5.2 Exame físico

A verificação dos bens da empresa, que fica a cargo do auditor, determinar o
que irá se analisar e qual a profundidade do trabalho. Não se tem uma norma para a
vistoria física, o auditor definir a abrangência, a materialidade e qual o material a ser
estudado.
A existência do bem físico na empresa não garante ao auditor que o bem é de
propriedade da empresa. A identificação destes nos documentos contábeis e em
outros meios traz maior credibilidade ao trabalho. Por este motivo o profissional deve
estar atento a todos os dados obtidos na identificação, existência física,
autenticidade, quantidade e qualidade.

2.5.3 Análise da autenticidade dos documentos

Procedimento que verifica documentos que comprovem acordos comerciais
realizados, onde serviram para operações contábeis, comerciais e fiscais. Por de tal
importância Attie (2010) sugere que o auditor
a) autenticidade: analisar se os documentos são verídicos;
b) normalidade: assegurar que a transação está de acordo com a atividade
da empresa.
c) Aprovação: fazer ciente

que a

documentação

de

transação foi

devidamente aprovada por todos os setores envolvidos no processo;
d) Registro: certificar-se que a documentação desta devidamente registrada
em sua devida conta contábil.
O autor expõe alguns exemplos de documentos a ser auditados:
a) documentação de aquisição de matéria-prima;
b) documentação de aquisição de itens do imobilizado;
c) documentação de vendas realizadas;
d) documentação de serviços realizados ou tomados;
e) documentação de solicitação de matéria-prima à produção;
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f) documentação para a elaboração do trabalho direto;
g) documentação de aquisição de empréstimos.

2.5.4 Análise dos critérios de avaliação, suas conformidades com os princípios
contábeis;

Procedimento de auditoria voltada aos itens e valores do balanço patrimonial,
onde se define o grupo dos bens, direitos e obrigações, podendo ser demonstrado
da forma quantitativa e qualitativa. Onde no procedimento qualitativo o mesmo se
refere à composição física, tais como: máquinas, mercadorias, títulos entre outros.
Já a quantificação está relacionada à transformação dos bens em valores, através
dos princípios fundamentais da contabilidade.
Para Franco e Marra (2000) a verificação em conformidade com as normas
contábeis é uma tarefa complicada, pois o profissional deve ter conhecimento
seguro no que se refere às normas da contabilidade.

2.5.5 Inspeção de registros auxiliares e fiscais e consequências nas demonstrações
contábeis

Os registros auxiliares e fiscais servem de suporte aos registros principais,
pois o mesmo auxilia a comprovar a veracidade dos registros principais.
Segundo Attie (2010) o auditor deve se cauteloso com a autenticidade dos
documentos, pois dados fraudulentos comprometem toda análise e demonstração
contábil da empresa.
O autor descreve documentos auxiliares como: registro auxiliar de contas a
receber e a pagar, registro auxiliar de venda, registro de imobilizado e registro
auxiliar de estoques.

2.5.6 Extração de informações de variadas fontes

Franco e Marra (2000) define que o papel do auditor está no mesmo patamar
de um detetive, pois se tem diversos dados e de diferentes fontes sobre o mesmo
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assunto, após as informações são confrontadas e com a experiência e
conhecimento o auditor finaliza seu trabalho.
Attie (2010) sustenta a pratica da investigação em tudo que o auditor for
verificar. O julgamento profissional deve estar na análise de um documento ou na
aquisição de uma informação.
Para Attie (2010) o inquérito, que está relacionado com a formulação de
perguntas tem o intuito de auxiliar o auditor quanto a informações não extraídas dos
dados físicos, contábeis e até mesmo fiscais, destes dados podem ser obtidas
através declarações formais, conversações normais ou informais.
Contudo para isso o auditor deve ter confiança nas pessoas entrevistadas e
se possível opiniões quanto o que deve permanecer ou até mesmo se extinguir.
Os registros auxiliares têm papel importante na investigação e estes podem
ser mantidos após a auditoria para se ter maior controle. Attie (2010) repassa alguns
exemplos dos registros auxiliares a ser observado.
a) registro auxiliar das contas a receber e pagar;
b) registros auxiliares das vendas;
c) registro do imobilizado
d) registro dos estoques

2.5.7 Conferência de somas e cálculos;

Para Attie (2010) conferência de somas está na averiguação dos dados
financeiros, procedimento simples, contudo de grande importância, pois pode
demonstrar erros nos registros financeiros. Com a conciliação dos saldos se tem um
valor comum e com informações verídicas.
Segundo Franco e Marra (2000) o auditor deve confrontar todas as somas e
cálculos que obtidos desde demonstrações contábeis, financeiras até parcelas a
pagar, pois somas errôneas podem alterar o funcionamento financeiro da empresa.

2.5.8 Análise dos métodos operacionais

Para Franco, Marra (2000, p.305) o auditor necessita conhecer a empresas e
seus métodos de trabalho incluindo a parte operacional.
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Conhecer a empresa agrega valor auditoria, pois se trabalha com algo já
familiar, se precisar de alguma informação específica o auditor já sabe a quem deve
recorrer.
A aplicação deste método permite ter definição sobre o futuro crescimento da
empresa.

2.6 Papéis de Trabalho

Para Sá (1993) os papeis de trabalho expõe as informações extraídas da
empresa, assim como para fazer anotações, demonstrar contas contábeis e
cálculos, para ele papel de trabalho é o “rascunho do serviço”.
Segundo Franco e Marra (2000) os papeis de trabalho proporcionam ao
auditor maior suporte na defesa de sua opinião, como também atestando que o
auditor realizou o trabalho pelo qual foi contratado.
A Norma Brasileira de contabilidade, através da NBC T 11.3 regulamenta os
papéis de trabalho e documentação da auditoria, dispõem as seguintes
considerações:
11.3.1.2. O auditor deve documentar as questões que foram
consideradas importantes para proporcionar evidência,
visando a fundamentar seu parecer da auditoria e comprovar
que a auditoria foi executada de acordo com as Normas de
Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis.
11.3.1.3. Os papéis de trabalho constituem a documentação
preparada pelo auditor ou fornecida a este na execução da
auditoria.
Eles integram um processo organizado de registro de
evidências da auditoria, por intermédio de informações em
papel, meios eletrônicos ou outros que assegurem o objetivo
a que se destinam.
11.3.1.4. Os papéis de trabalho destinam-se a:
a) ajudar, pela análise dos documentos de auditorias
anteriores ou pelos coligidos quando da contratação de uma
primeira auditoria, no planejamento e na execução da
auditoria;
b) facilitar a revisão do trabalho de auditoria; e
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c) registrar as evidências do trabalho executado, para
fundamentar o parecer do auditor independente.

Attie (2010) descreve que os papéis de trabalho criam um conjunto de
formulários e documentos com diversas informações extraídas pelo auditor durante
a investigação e, posteriormente lhe servirá para comprovar que o trabalho foi
executado.
Com o intuito de facilitar o entendimento de todos, os papéis de trabalho
seguem algumas normas, com cabeçalho próprio que contenha o nome da empresa
e o departamento que este foi aplicado, atividade, objetivo, data de aplicação,
juntamente com os devidos espaços para a condição do trabalho, espaço para as
evidências encontradas.
Segundo Attie (2010) a elaboração dos papéis de trabalho se executa passo a
passo, conforme o cronograma definido anteriormente.
Alguns aspectos relevantes na elaboração dos papéis de trabalho devem ser
aplicados segundo o autor:
a) completabilidade: os papéis devem ser completos, e precisam apresentar
início, meio e fim. Para se alcançar o resultado final o planejamento e o
conhecimento são primordiais.
b) objetividade: o trabalho consiste de forma objetiva e que demonstre como
se obteve os dados, registrando dados qualidade e na quantidade exata.
c) concisão: os dados através dos papeis de trabalho devem ser de formas
clara e auto-suficiente, pois todos devem entender os papeis mesmo sem
a presença do profissional da área.
d) lógica: a descrição deve seguir uma forma lógica, sequencial dos atos não
esquecendo de descrever qual o objetivo a ser alcançado.
e) limpeza: os papeis de trabalho desnecessários devem ser eliminados.
O trabalho realizado na auditoria, por meio dos papéis de trabalho que poderá
ser utilizados posteriormente. Um exemplo de informações reutilizadas pode ser o
relatório do controle interno, para dados comparativos ou ate mesmo para
determinar parâmetros. Com qual interesse os papeis de trabalho podem ser
classificados como:
a) pasta de papéis permanente: se tem dados a serem utilizados
posteriormente, contudo antes da reutilização de tais informações estas
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devem ser revisadas e atualizadas quando necessário. Em geral estas
pastas contem dados históricos, dados contábeis, controle interno,
contratos e planejamento em longo prazo.
b) Pasta de papéis correntes: em geral contem informações sobre a auditoria
aplicada naquele momento, nela contém a ordem seguida no trabalho,
testes aplicados, cronograma do trabalho, dados obtidos e documentos
verificados, juntamente com as confirmações adquiridas.

2.7 Controles Internos

O controle interno tem objetivos distintos, pois depende do que lhe foi proposto,
contudo a base está nos controles já existentes. Tais controles são úteis para o
auditor independente assim como para o auditor interno descreve Attie (2010).
O Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores
Públicos Certificados, através Relatório Especial da Comissão de Procedimentos de
Auditoria, definiu o controle interno:
O plano da organização e todos os métodos e medidas
coordenados, aplicados a uma empresa, a fim de proteger
seus bens, conferir a exatidão e a fidelidade de seus dados
contábeis, promover a eficiência e estimular a obediência às
diretrizes administrativas estabelecidas.

Ainda Franco e Marra (2000) aponta o controle interno como sendo forma de
organização destinada a vigilância, sendo o autor a contabilidade é o principal meio
de controle para a administração da empresa, que controla todos os fatos ocorridos
em cada setor.
Conforme Sá (1993) se tem elementos fundamentais no controles, como:
pessoal, método, execução, materiais ou meios e avaliação, estes devem ter
desempenho adequado e satisfatório para que se tenha um controle interno eficaz.
Attie (2010) destaca relaciona quatro objetivos:
a) Proteção dos interesses da empresa: defesa do patrimônio contra perdas
e riscos.

32

b) Precisão e a confiabilidade das informações e relatórios contábeis,
financeiros e operacionais: demonstração de dados adequados e com o
suporte necessário, através de documentos confiáveis, analises, plano de
contas e outros.
c) Estímulo a eficiência operacional: proporcionar meios úteis para a
execução das atividades.
d) Aderência as políticas existentes: demonstrar que o objetivo da
administração está sendo executado.
Attie (2010) destaca que para conseguir proteger a empresa de fraudes ou erros
e não perder o foco principal é preciso:
a) Segregação de função: uma única pessoa não pode ser responsável por
todo o processo de uma operação. Cada fase deve ser feita por um
determinado setor e seu responsável;
b) Sistema de autorização e aprovação: controle por meio da aprovação e
autorização;
c) Determinação das funções e responsabilidade: o funcionário precisa saber
qual sua função e quais as responsabilidades do cargo;
d) Rotação de funcionário: transferência de funções e responsabilidade
proporciona redução nos índices de fraudes e erros;
e) Carta de fiança: proteção da empresa com seu patrimônio, pois o
funcionário fica responsável por sua operação;
f) Manutenção de contas controle: confronto de informações, controle dos
saldos;
g) Seguro: seguro de bens que estejam em risco;
h) Legislação: atualização constante na legislação, para que não ocorram
erros;
i) Diminuição de erros e desperdícios: definição de normas e procedimentos
que diminuam os erros e desperdícios;
j) Contagem física independente: averiguação periódica de valores e bens
que a empresa possua.
k) Alçadas progressivas: determinar as alçadas e suas atribuições.
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Os controles auxiliam a empresa a ter segurança nas atividades desenvolvidas,
com documentos fidedignos. Tais controles devem ser desenvolvidos através dos
dados da administração teoria da empresa, juntamente com o sistema contábil e o
sistema de informação físico.
Detectar regularidades e fraudes é possível, através de bons controles internos,
juntamente com análise e investigação, pois o mesmo oferece maior confiabilidade
nos dados e documentos verificados, proporcionando assim ao auditor um trabalho
com maior credibilidade.

2.8 Relatório da Auditoria

Segundo Franco e Marra (2000) o relatório de auditoria consiste a forma em que
o auditor finaliza seu trabalho, levando a administração o resultado do mesmo.
Expondo o trabalho que executado, quais os objetivos atingidos com a auditoria,
forma do trabalho, os fatos importantes observados, as conclusões obtidas,
expressa através de sua opinião ou parecer.
Com o intuito de alcançar seus objetivos sobre o estado patrimonial,
demonstrativos contábeis e o resultado da auditoria, o relatório deve conter dados
claros, breve, objetivo e imparcial. Mostrando com exatidão o trabalho feito, sem
omitir fatos importantes. Os autores destacam que o relatório deve conter:
a) A quem é destinado o parecer
b) Quais as demonstrações contábeis apresentadas no trabalho, com data da
execução;
c) Quem detém a responsabilidade pelas demonstrações contábeis;
d) A responsabilidade do auditor no referido trabalho;
e) Quais os procedimentos adotados na auditoria;
f) Se as demonstrações contábeis apresentam a real situação da empresa,
com o resultado das suas operações;
g) Local, data da assinatura do parecer.
A finalização do auditor deve ter fatos concretos, confirmados por meio de
documentos e pelos papéis de trabalho, sendo o mesmo imparcial e independente
da empresa pelo qual foi contratado.
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3. HISTÓRICO DA EMPRESA
Auditoria realizada nos controles internos na empresa Auto Posto Zona Sul Ltda
localizada na cidade de Pato Branco/PR. Juntamente com a parte contábil e
administrativa, realizada na matriz.
Empresa fundada em 1991, onde sua principal atividade esta na comercialização
de combustíveis e seus derivados.
O Auto Posto Zona Sul Ltda, conta atualmente com treze funcionários e três
sócios proprietários. Quanto aos funcionários três formam uma equipe interna que
executa atividades administrativas, financeiras, controle de estoque, caixa. Os
atendentes ficam compostos nos outros dez funcionários.
Atualmente sua atividade está voltada para a área de combustíveis e seus
principais clientes são pessoas jurídicas e físicas.
Para se ter maior controle quanto à entrada e saída de seus produtos, os sócios
solicitam a contabilidade os balanços mensais e controle das operações financeiras
através de relatórios específicos do sistema físico de informação que o posto possui.
Trabalho de auditoria e controles internos no Auto Posto ocorreu no período de
01 de outubro de 2012 a 31 de outubro de 2012. No processo está envolvida a
acadêmica Keila Hostapiuk juntamente com o contador responsável da empresa.
O desenvolvimento e acompanhamento das operações desenvolvidas ocorreram
nos controles internos, do departamento financeiro e nos estoque da empresa,
sendo seu produto principal o combustível, a loja de conveniência não será
analisado no devido trabalho. A pesquisa tem como intuito entender a realização do
processo de lançamento, conciliação e conferência dos controles internos.

3.2 Controles Internos

Para se ter um bom exame de auditoria é fundamental a análise dos controles
internos. Descreve-se abaixo o controle adotado pela empresa.
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3.2.1 Disponibilidades
No Caixa a operação está dividida em caixa bomba e caixa financeiro.
O caixa bomba fica operacionalizado através de um sistema de informação que a
cada mudança de turno do funcionário responsável pelo caixa, ocorre o fechamento
do mesmo com conferência do funcionário responsável. Contudo o caixa financeiro
é de responsabilidade do administrador, onde este tem a responsabilidade pelos
pagamentos, recebimentos e lançamento do valor dos caixas bomba. O fechamento
do caixa ocorre sempre no dia posterior a movimentação.
Os bancos são de responsabilidade do administrador o qual executa as
movimentações bancaria e suas conciliações, tal movimentação é obtida no dia
posterior ao ocorrido através dos extratos e lançado posteriormente no sistema de
informação, sempre de acordo com os extratos.
Para os cheques pré-datados o recebimento em geral ocorre pelo
responsável do caixa bomba, que faz a consulta do mesmo e após liberação faz o
lançamento no sistema de informação, no final do turno o mesmo é repassado ao
administrador que os guarda pelas datas de vencimento.

3.2.2 Contas a Receber

Quanto as Contas a receber todas são alimentadas no sistema de
informação, seus registros ocorrem na data da execução da venda, para o devido
cliente já previamente cadastrado e autorizado. Contudo para se ter maior
segurança na realização da cobrança é emitida notas fiscais para o cliente que este
assina e só retira quando executar o pagamento, estas notas fiscais ficam
arquivadas junto ao administrador que fica responsável pelo recebimento de tais
vendas.
As vendas através do cartão de crédito também são alimentadas no sistema
de informação, com a especificação da venda no cartão, os tickets são separados
por data e operadora, para que ocorra a conferência do recebimento, o
administrador obtém os relatórios de recebimento via operadora do cartão.
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3.2.3 Contas a pagar

Controle realizado por uma única pessoa o administrador, este quem lança a
entrada e conciliação com as saídas através do sistema de informação integrado, o
mesmo verifica através dos relatórios de contas a pagar e seus respectivos
vencimentos todos os dias. Para os débitos por meio de boletos são arquivados por
data de vencimento para haver conferência com o relatório nas datas de
vencimento.

Caso o pagamento seja a vista o responsável por receber a

mercadoria, deve apresentar a nota confirmando o recebimento, e recibo de
pagamento executando a quitação da mesma.

3.2.4 Estoques
O controle dos estoques está totalmente integrado do sistema o mesmo é
gerenciado e controlado pelo administrador, que analisa informações de quantidade
do produto e se este está compatível com o registrado no sistema.
O administrador é o responsável pela compra do produto. Segundo o mesmo
o combustível está sujeito a variáveis intempéries, como: umidade e temperatura.
Essas variáveis exigem cautela por parte do administrador quando se relaciona ao
estoque.
Quando se executa a compra do produto o mesmo é lançado no sistema
através da nota fiscal de entrada, no momento da venda este já é baixado
automaticamente quando a nota fiscal de saída é emitida, pois o sistema é
totalmente integrado.

3.2.5 Lançamentos Fiscais

Com sistema de informação configurado, as notas de entrada e saída estão
entrelaçadas com a tributação e se o lançamento ocorrer a operação fica adequada.
Os lançamentos fiscais estão interligados com as contas a pagar e as contas
a receber, não havendo a possibilidade de fraudes ou enganos.
Os lançamentos fiscais ficam na responsabilidade do administrador, que com a
integração do sistema gera a escrituração fiscal, contábil e financeira. Ficando a
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contabilidade com a responsabilidade de auditar os lançamentos e apurar os
impostos.

4. CRONOGRAMA DE TRABALHO

Tem como objetivo analisar os saldos, movimentos e procedimentos que
envolvem o sistema financeiro, administrativo e de controle interno. Observando se
os valores demonstram a realidade e se á documento que os comprove. Nos valores
a pagar se existe algum que não foi liquidado estando vencido qual o motivo, para
os recebíveis se há em atraso e qual a possibilidade de recebimento e por fim
buscar se os controles internos de tal departamento desta sendo obedecido.

4.1 Caixa

a) Confronto dos saldos financeiros, obtidos através do relatório do sistema com o
saldo físico do caixa e dos cheques pré-datados;
b) Verificação se no saldo caixa existem vales ou cheques que substitui o dinheiro
em espécie;
c) Análise da movimentação de caixa, nos lançamentos contábeis e se estes estão
de acordo com os princípios da contabilidade aplicada;
d) Confrontar se em todos os movimentos de caixa se tem documentos
comprobatórios da movimentação e se ocorreu o devido lançamento;
e) Constatar se pagamentos efetuados tem real procedência e se este foi executado
pelo administrador da empresa.

4.2 Bancos
a) Confrontar se a movimentação bancária está lançada no sistema financeiro e se
este desta condizente com o lançamento contábil;
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b) Analisar se os depósitos bloqueados estão lançados e contabilizados na forma
correta;
c) Verificar se existem recebimentos através de depósitos não identificados, como
estes são lançados, contabilizados e se posteriormente são identificados.

4.3 Cheque pré-datado
a) Averiguar se a empresa possui controle dos cheques pré-datados e se o relatório
financeiro está de acordo com o contábil;
b) Analisar a procedência dos cheques e se este tem informação suficiente para
fazer a cobrança se necessário;
c) Verificar como ocorre a liberação do crédito através do cheque pré-datado e se
todas as informações do mesmo são alimentadas no sistema de informação.

4.4 Devolução de cheques
a) Analisar se ocorre a representação dos cheques devolvidos, se não, qual o motivo
da não representação.
b) Confrontar o relatório dos devolvidos se estão devidamente lançados na
contabilidade.
C) Constatar se os cheques devolvidos estão sendo registrados na cobrança de
credito como SPC, Serasa ou até mesmo cobrança jurídica.

4.5 Cartão de Crédito

a) Conferir se o valor das vendas através do cartão de crédito coincide com o valor
dos tickets emitidos;
b) Tomar conhecimento quanto os valores recebidos através do crédito bancários,
ocorre à baixa e se os comprovantes são separados dos que ainda ocorrerá o
recebimento.
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4.6 Contas a receber

a) Analisar os documentos que comprovem o direito de recebimento confrontando
relatório financeiro e contábil;
b) Observar se existe a possibilidade de alteração de nota fiscal após sua emissão,
analisando quais os procedimentos do sistema que são liberados ao operador de
caixa.

4.7 Estoque
a) Confrontar a quantidade física dos estoques com o obtido através do relatório do
sistema de informação;
b) Conferir se ocorre inventário dos itens movimentados na empresa no dia;
c) Buscar informação se ocorre segregação de função no setor;

4.8 Contas a pagar

a) Observar se as contas a pagar constam no relatório financeiro e na contabilidade,
na mesma proporção;
b) Verificar se todas as duplicatas a pagar possuem notas fiscais;
c) Conferir se a emprese possui títulos vencidos, qual o motivo. Contudo na
incerteza se faz a confirmação com o fornecedor.
Controle de Realização do trabalho se utilizou de um sistema de controle das
tarefas realizadas e a realizar.
A finalização do mesmo foi realizada em 30 de outubro de 2012, onde logo
após foi emitido relatório final do trabalho executado.
No relatório final para a auditoria, fica descrito o processo desenvolvido,
através dos resultados extraídos na execução do trabalho, juntamente com as
sugestões e conclusão.
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5. RELATÓRIO DA AUDITORIA

5.1 Caixa
O auto posto conta com no caixa com a quantidade de R$ 85.725,54 (oitenta
e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos) onde este
está fracionado em:
Tabela 1. Caixa

Conta Caixa

Valor R$

Espécie

27.580,00

Depósitos

24.118,57

Cheques pré-datados

32.651,12

Moedas

652,85

Registro

85.002,54

Diferença

723,00

Total

85.725,54

Fonte: Autor

De acordo com a Tabela1 a totalização do caixa finaliza em R$ 85.002,54
(oitenta e cinco mil e dois reais com cinqüenta e quatro centavos), contudo se
percebe uma diferença entre o caixa físico e o do sistema de R$ 723,00 (setecentos
e vinte e três reais), tal diferença segundo o administrador se refere à quebra de
caixa, ou seja, valores que vem sobrando no caixa por um motivo não conhecido
pelo mesmo.
Em confronto com o relatório do sistema de informação, caixa físico e
contabilidade o valor de quebra de caixa não está devidamente contabilizado e os
valores de depósito e cheque pré-datados estão englobados no caixa, tal falta de
controle acentua para possíveis fraudes, pois o mesmo encontra se vulnerável.
Aconselha-se que os cheques pré-datados devem ter conta própria, na conta
quebra de caixa se inclui no caixa, o confronto do caixa físico com os lançamentos
devem acontecer todos os dias tendo assim reais e confiáveis, quanto a documentos
pertencentes ao caixa, buscaram-se veracidades dos mesmos.
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5.2 Bancos
Quanto aos bancos a empresa trabalho somente com agência do Banco do
Brasil, onde todas as suas transações bancárias ocorrem.
Buscando maior clareza e veracidade nos lançamentos, buscou-se a análise
dos extratos bancários em confronto com os lançamentos contábeis do mês em
questão, percebeu que os lançamentos contábeis estavam em conformidade ao
extrato bancário, as contas relacionadas no extrato também se referiam na
contabilidade.
Tabela 2. Conta Banco

CONTA

VALOR

Banco do Brasil

33.245,53

Contabilidade

33.245,53

Sistema de Informação

33.245,53

Fonte: Autor

5.3 Cheque pré-datados
Os cheques pré-datados recebidos pela empresa estão relacionados juntamente
com o caixa físico, não se tem registros contábeis esta movimentação. Constatou-se
que no sistema de informação também não há uma conta específica para tal
transação, quando ocorre o pagamento pelo cliente por tal meio, este é lançado
como recebimento à vista.
Por estar de forma incoerente o lançamento, fraudes como troca de cheques prédatados por dinheiro podem ocorrer, comprometendo assim o caixa da empresa.
Orienta-se ao administrador que se tenha uma conta específica para os cheques
pré-datados tanto no sistema de informação quanto na contabilidade e que para
recebimento deste se tenha o cadastro completo do cliente.
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5.4 Cheques devolvidos

Com o intuito de cobrar os cheques não recebidos, a empresa tem um controle
paralelo destes documentos, em tabelas no Excel, com todas as informações do
cliente.
Tais controles de cobrança, assim como o relatório dos cheques são feitos pelo
administrador. Mas como os cheques não são devidamente contabilizados a perca
com tal venda também não é lançada, a não contabilização dos valores na conta
disponibiliza a empresa dados contábeis não reais e não confiáveis.
Orientamos que a empresa tenha conta específica para cheques devolvidos, na
ocorrência do não recebimento dos mesmos no prazo de três anos, estes devem ser
contabilizados nas perdas, proporcionando assim um balanço mais coerente com a
realidade da mesma.

5.5 Cartões de crédito

Quanto aos convênios com operadoras de crédito a empresa possui parceria
com: Cielo, Visa Eletron, Rede Shop e Emerican Express. As operadoras
disponibilizam relatórios que demonstram o valor das faturas juntamente com o valor
das despesas a pagar pelo Auto Posto.
As informações analisadas estão em conformidade com os dados do sistema de
informação e da contabilidade, com dados claros e de fácil entendimento.
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Tabela 3. Cartão de Crédito

OPERADORA

VALOR FÍSICO

VALOR CONTÁBIL

Cielo

28.347,67

28.347,67

Visa

22,488,50

22,488,50

Eletron

15.901.34

15.901.34

Rede Shop

5.527,12

5.527,12

Emerican Express

8.333.19

8.333.19

Fonte: Autor

5.6 Contas a receber

O registro do sistema de informação consta com uma carteira de 3800 clientes,
dos quais 168 estão com débito junto à empresa. Analisando tais clientes
perceberam-se algumas irregularidades, dos clientes em débito 105 deles a
cobrança é feita via boleto bancário registrado para mês subsequente, estes boletos
são feitos e enviados pelo administrador.
Nestes clientes com cobrança bancária, três possuem diferença de valor do que
constava no sistema de informação com as notas impressas para a cobrança,
percebeu-se que havia notas não emitidas. Devesse destacar que o motivo das
notas não estarem impressas e devidamente assinadas segundo o responsável está
na pane do sistema que informação que ocorreu em determinado dia do mês e as
mesmas foram impressas no mês subsequente, especificada na tabela abaixo.
Tabela 4. Diferença de Saldo de Boletos

Nº BOLETO

Valor Boleto

Valor Sistema

Diferença

902467

845,30

745,90

99.40

902468

532.55

477,45

55,10

902469

3.422,66

3.336,06

86.60

Fonte: Autor

A empresa possui 63 dos seus clientes com débitos e na qual o pagamento
ocorre via carteira, os mesmos vão até o Auto Posto efetuar o pagamento,
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entretanto a empresa possui cinco destes clientes com débito, mas o pagamento já
havia ocorrido, constatando falha na baixa dos recebimentos e não coerência das
informações nos lançamentos de conta a receber.
Percebeu também que as notas nº 2595, 2619 e 2637, foram devidamente
emitidas, mas não constavam na pasta do cliente, verificou que estas foram
extraviadas. Solicitando assim via seguinte da nota para análise e a busca das
mesmas, que foram localizadas em arquivos diferentes da cobrança.
Esses fatos demonstram dados incoerentes à empresa, pois descuidos como
o extravio da primeira via das notas devidamente assinadas faz com que a empresa
não tenha como executar a cobrança em algumas situações. A falta de controle
deixa a conferência das contas a receber incorreta.
Por meio das análises orienta-se que a empresa baixe os clientes já quitados
e reveja os outros títulos recebidos e não baixados. Para os títulos que tiveram valor
diferente do real o mesmo deve ser substituído imediatamente. Quanto às notas
extraviadas orienta-se que as próximas notas emitidas sejam arquivadas
devidamente na pasta de cada cliente.

5.7 Estoques
A apuração dos estoques se restringiu aos combustíveis e lubrificantes, itens
com maior relevância na empresa.
Atendendo as normais gerais do fornecedor, a medição do combustível utilizou
se uma regra de 0 a 254 centímetros e uma tabela comparativa, que contém o
volume que corresponde cada litro de combustível. O estoque físico do combustível
não pode ser movido enquanto se esta medindo, portanto as bombas ficam
desativadas no período de medição. Têm-se fatos relevantes na medição do
combustível como, por exemplo, a temperatura dos combustíveis no momento da
medição, pois os combustíveis apresentam uma dilatação volumétrica, na ocorrência
de tal fato se tem a perda do volume. Diferença no volume da gasolina e o álcool
ocorrem na evaporação que acontece de forma mais rápida, entretanto no diesel o
processo é mais lento. Com o intuito de diminuir essa perda o Auto Posto Zona Sul
conta com reservatórios jaquetados (com parede dupla) e ecológicos.
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Sendo analisado no Auto Posto as tabelas de controle do estoque físico com os
dados coletados através do sistema de informação. A tabela próxima demonstra a
quantidade de combustível da empresa:
Tabela 5. Combustíveis

Combustíveis
Tanque (L)

Contabilização (L)

Diferença (L)

Gasolina Aditivada

15.120,00

15.276,40

(156,40)

Gasolina Comum

19.783,00

19.915,38

(132,38)

Etanol

17.845,00

17.895,12

(50,12)

Diesel

10.489,00

10.481,12

7,88

Fonte: Autor

Através das informações observa à desvantagem de se trabalhar com produto
volátil, tal diferença está na perda natural do produto.
Os demais produtos do posto derivados de combustível também foram
estudados e comparados. Em alguns itens pode-se analisar a diferença do estoque
físico com o estoque do sistema de informação:
Tabela 6. Lubrificantes com Divergência

Produto

Reg. Contábil

Estoque Físico

Diferença

Mobil Super X2

18

17

(01)

Mobil Super Moto

20

18

(02)

Ipirgerol GL4

30

33

03

Ipiranga 2T

10

9

(01)

Fluido Freio Varga

22

21

(01)

IPI Brutus Prot T5

15

14

(01)

Mobil Super 20W-50

25

26

01

Fonte: Autor

Por meio da tabela apresentada anteriormente, observa-se que alguns itens
possuem divergência em suas quantidades, relacionando estoque físico com
estoque do sistema de informação. Buscando saber o motivo de tal diferença, se
percebeu que o estoque físico estava sendo controlado por planilhas, mas que a
baixa no sistema não ocorre devidamente, os motivos vão desde esquecimento,
baixa de produto trocado ou até mesmo porque o cliente não queria nota fiscal,
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dados incorretos prejudicam a analise da empresa, proporcionando erros no controle
das compras e aumentando o índice de futuras fraudes.
Sugere-se que o controle do estoque ocorra pelo sistema de informação, para
que relatórios contábeis e físicos estejam em paridade, que se tenha um
responsável pelo setor estoque e que a contagem física do mesmo ocorra com
maior freqüência, pequenas mudanças auxiliam a reduzir o índice de fraudes e
erros.

5.8 Contas a pagar

Examinando as contas a pagar, se percebeu algumas divergências, tais como
boletos bancários pagos, mas não baixados no sistema de informação e também foi
constatado que no boleto nº 2398 houve o pagamento em duplicidade dentro do
mês analisado. Tal negligência não demonstra o valor real das obrigações,
demonstrando através dos relatórios dados incoerentes.
Com relação a as notas fiscais de entrada e seus respectivos boletos todos são
devidos e lançadas no sistema de informação.
Aconselha-se a baixa dos títulos no mesmo dia da compensação do titulo.
Quanto à duplicidade de pagamento ao fornecedor, orienta-se o pedido de
devolução de imediato.
Finalizando, fica visível que o controle interno contribui para o controle de
estoques do auto posto, diminuindo a probabilidade de erros e fraudes intencionais
ou não, também auxilia os funcionários no controle de suas funções e
responsabilidades. Aumentando assim a confiabilidade na exatidão dos dados.

5.9 Considerações do Capítulo

No que se relaciona ao controle interno, observa-se que a empresa possui
alguns controles, mas os mesmos não estão sendo executados da forma correta.
Quanto à segregação de funções, a empresa não possui o que dificulta a prevenção
de erros e até mesmo de roubos.
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Aconselha-se a empresa solicitar a sua contabilidade, auditorias internas
trimestrais, com isso o Auto Posto terá maior segurança em suas informações, para
questões fiscais, gerenciais e societárias.
E perfeitamente possível que a empresa mude seus procedimentos de controle,
que hoje não são eficazes, diminuindo assim a probabilidade de erros, perdas,
fraudes e até mesmo roubos no que se refere ao patrimônio da organização.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado está relacionado em demonstrar através de uma auditoria
interna nos controles internos do setor financeiro e dos estoques no Auto posto Zona
Sul Ltda, os procedimentos, as alterações e melhorias a serem feitos, para que se
diminua e extinguir erros e fraudes.
Com o intuito de aprofunda-se no objetivo geral, tem alguns objetivos
específicos, tais como: Expor os processos internos da auditoria, com seus objetivos
fundamentais; através do controle interno reorganizar o trabalho; propor um
programa claro e específico com base nos controles da auditoria; realizar relatório,
com a situação deparada no decorrer do trabalho e sugerir melhorias.
Por meio da pesquisa bibliográfica se tem conhecimento para execução do
trabalho e suas definições. Sendo realizado juntamente o estudo de caso, nos setor
financeiro e de estoque, utilizando auditoria, analise dos controles internos e
expondo a real importância dos controles na organização.
A elaboração do relatório da auditoria ocorreu a partir da analise de dados
financeiros, contábeis e dos controles internos existente. Relacionando as causas,
efeitos e sugerindo possíveis mudanças para sua posterior melhoria.
Conclui-se que a presente pesquisa atingiu seus objetivos, ficando claro que a
auditoria interna e os controles internos, podem minimizar erros e fraudes,
apresentando as reais informações da empresa, com tudo prolongando sua
existência no mercado.
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