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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é basicamente mensurar a eficácia dos controles internos de uma 

instituição financeira acerca da auditoria interna, bem como a identificar as fragilidades, 

avaliar as técnicas e ainda propor soluções de melhoria. O controle interno é uma ferramenta 

indispensável em qualquer organização, independente de seu porte, já que auxilia no processo 

de gestão e ainda contribui para o alcance dos objetivos estratégicos, bem como protege o 

patrimônio e garante a fidedignidade das informações por esta prestadas. Em meio ao cenário 

econômico atual, é mais do que necessário que exista um controle eficiente e correto, perante 

as atividades das organizações, o que transparece confiabilidade às mesmas. O estudo foi 

realizado por meio de análise das rotinas da instituição financeira, objeto de estudo, bem 

como através da aplicação de questionários, respondidos pelos gerentes administrativos e 

financeiros desta organização. Através da pesquisa, foi possível identificar que os controles 

internos ora realizados, atendem parcialmente a demanda das agências, mas que já estão 

sendo eficazes e contribuindo para os apontamentos das auditorias internas naquela 

realizadas. Com o resultado encontrado, cumprimos com os objetivos inicialmente propostos, 

de onde pudemos extrair informações de grande importância, que poderão ser utilizadas e 

propostas para a instituição financeira. 
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INTRODUÇÃO  

 Com a mudança drástica nas características do mercado, aumento da concorrência e 

modificação da economia do país, as organizações tornam-se mais complexas, o que dificulta 

o controle e o acompanhamento de todas as operações por parte da administração. Diante 

desse cenário, as organizações devem tomar medidas de controle, de modo que certifiquem 

que suas políticas estão sendo seguidas pela sua equipe. Além de que produzirá dados 

contábeis de confiança e auxiliará a administração no bom gerenciamento dos negócios. 

(CREPALDI, 2013).  

Posto isto, é de grande importância a avaliação dos controles internos aplicados à 

organização, já que possibilita a identificação de fragilidades nos meios de controle, o que 

pode comprometer a fidedignidade dos dados da instituição. Assim, esta pesquisa tem como 

tema Análise dos controles internos aplicados aos processos administrativo-operacionais de 

uma instituição financeira, como problema, saber se os controles internos estão sendo 

eficientes para a diminuição dos apontamentos de auditoria, e como objetivos mensurar o 

índice de eficácia dos controles internos, no que se refere às auditorias internas; avaliar as 

técnicas utilizadas para realizar os controles internos; diagnosticar as principais falhas nos 

processos; e propor soluções para as possíveis falhas. 

A pesquisa se justifica por abordar os controles internos, direcionado para a eficácia 

destes perante a auditoria interna em uma instituição financeira, atividade de grande 

importância para toda a organização. Segundo Attie (2010, p. 149), “controle interno [...] 

inclui uma série de procedimentos bem definidos que, conjugados de forma adequada, 

asseguram a fluidez e a organização necessárias para a obtenção de algo palpável”. Assim 

sendo, um controle eficiente é inevitável em qualquer organização, independente de seu porte, 

e atividade, já que traz resultados positivos à administração.  

A pesquisa é dividida em duas partes. A primeira consiste na fase teórica, onde estão 

expostos conceitos e fundamentos baseados em levantamento bibliográfico, construído a 

partir de livros, Internet e publicações sobre os temas em estudo e resoluções de órgãos 

competentes. A segunda parte consiste na fase prática, que elenca a aplicação de questionários 

para os colaboradores da área administrativa da instituição que é objeto de estudo, os quais 

são responsáveis por toda a parte burocrática das operações realizadas pela mesma. Busca-se 



 

 
 

 
 

nesta etapa, identificar a eficiência e as fragilidades dos controles internos ora utilizados, do 

ponto de vista do operacional, ou seja, daqueles que rotineiramente trabalham e operam as 

ferramentas internas da instituição. De posse destes dados, fica possível analisarmos a 

situação atual das medidas de controle e a eficiência destas perante a auditoria interna, que 

segundo Lima e Pieniz (2015), “é imprescindível que seja atuante, para fiscalizar se o controle 

interno está sendo aplicado e trazendo resultados positivos para a empresa”. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

As instituições financeiras, diante do desenvolvimento de suas atividades, sobretudo as 

relacionadas à intermediação financeira, possuem grande importância para o desenvolvimento 

econômico de um país. (GOULART, 2015). Partindo dessa asserção, é notável a importância 

que deve ser dada aos controles das operações por estas realizadas.  

 Para Imoniana e Nohara (2015), o controle é um elemento fundamental das funções 

administrativas de uma organização, uma vez que permite a avaliação do cumprimento dos 

objetivos estratégicos e operacionais. Logo, quando da implantação de controles efetivos, é 

possível amenizar ou eliminar a atitudes que impeçam o alcance das metas e objetivos da 

organização.  

 Contudo, os controles internos além de ser uma ótima ferramenta de gestão, que 

transparece segurança e confiabilidade para a instituição, além disso tudo, esses controles são 

também uma obrigação assistida por órgãos competentes. A Resolução nº. 2.554, de 24 de 

setembro de 1998, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu artigo 1º: 

 

Determinar às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil a implantação e a implementação de controles internos 

voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações 

financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e 

regulamentares a elas aplicáveis. (BRASIL, 2015). 

  

 Sendo assim,   é perceptível que há uma preocupação com a implantação e o 

desenvolvimento de controles internos eficientes e que reflitam positivamente na gestão das 

operações destas instituições. Assegurando as informações por estas apresentadas, tornando a 

instituição mais segura e transparente para com seus clientes ou associados. 



 

 
 

 
 

Para Rezende e Favero (2015), a situação econômica do país sofre transformações 

constantemente, e isso reflete diretamente nas atividades das organizações, levando-as a se 

adequarem às novas condições.  Diante disso, o controle interno surge com a finalidade de 

assegurar a veracidade e a integridade dos dados das instituições financeiras ou qualquer outra 

organização. Conforme Marques (2010, p. 60), controle interno: 

 

Compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos métodos e 

medidas, adotado pela empresa para proteger o seu patrimônio, verificar a exatidão e 

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

encorajar a adesão às políticas traçadas pela administração. (BRASIL, 2015) 

 

 Para Mautz (1987, p.163) apud Imoniana e Nohara (2015) “o controle interno é a 

expressão usada para descrever todas as várias medidas tomadas pelos titulares e gerentes de 

organizações empresariais para dirigir e controlar empregados”. A realização de controles 

internos possibilita o acompanhamento de perto dos afazeres de cada colaborador, se cada um 

está cumprindo com o seu papel e contribuindo para o crescimento da instituição. 

 Mas controle interno não é um assunto recente, como visto anteriormente, órgãos 

competentes já o exigiam há quase vinte anos, com vistas à seguridade das informações. 

Contudo, com o tempo este sistema de controle vem sendo usado mais constantemente e com 

muito mais adeptos. Segundo D’Ávila e Oliveira (2002, p. 15-16): 

 

Durante a primeira metade do século passado, o controle do caixa era tido como 

principal elemento de preocupação. Para tanto, bastava a centralização do caixa nas 

mãos de algum funcionário de confiança ou do próprio dono do negócio, para que se 

tivesse a sensação de controles efetivos. Com a evolução do sistema bancário, e o 

uso em maior escala de meios de pagamento através de bancos, o conceito de caixa 

foi ampliado para o de “disponibilidades” para abranger recursos em espécie e 

depositados em contas bancárias. Talvez a primeira mudança importante sobre 

controles internos são vistos, tenha ocorrido o surgimento da percepção de que 

informações confiáveis são um meio indispensável de controle. 

 

 No entanto, como expõe Bergamini Júnior (2015), cada organização dispõe de 

objetivos operacionais específicos, conforme suas atividades, utilizando procedimentos de 

controle internos distintos, em razão do ramo de atuação, volume das operações e riscos. 

Assim sendo, não existe um modelo único e padrão de controle que se adapte às necessidades 

de qualquer empresa. 



 

 
 

 
 

 Dado isso, fica evidente a evolução da utilização dos meios de controle interno, 

inicialmente somente para um controle básico de caixa, onde uma pessoa de confiança o 

substituía. Mas com a evolução e os avanços tecnológicos, os empresários perceberam que 

esse mero controle já não mais era suficiente, vindo a adotar meios de controle efetivos e que 

atendam às reais necessidades da sua organização, fornecendo informações gerenciais para 

utilização em sua gestão.  

 Ao analisar o ponto de vista teórico, parece não haver diferença entre controle interno 

e auditoria interna, visto que ambas as atividades visam o controle das operações. Mas 

conforme Oliveira (1998, p. 29) apud Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio 

Grande do Sul (2015), “a auditoria interna exerce uma função de assessoria, onde pode apenas 

recomendar qualquer tipo de controle e procedimentos administrativos, o que difere da função 

de controle interno, a qual por sua vez, mantém o controle efetivo sobre as operações”. Para 

avaliar a eficiência dos controles internos, o auditor interno deve compreender o fluxo das 

operações, desde o início até a finalização da operação. (INSTITUTE OF INTERNAL 

AUDITORS, 2015). 

 No ramo da auditoria, são utilizadas inúmeras ferramentas para analisar a qualidade 

dos controles internos, dentro destes, existe o processo de amostragem, que nada mais é, do 

que a seleção de uma pequena parte da totalidade dos itens. O que permite que o auditor tire 

sua conclusão sobre as operações. A Resolução nº. 1.222/09 do CFC, conceitua amostragem 

com sendo: 

 

A aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de 

população relevante para fins de auditoria, de maneira que todas as unidades de 

amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para proporcionar uma 

base razoável que possibilite o auditor concluir sobre toda a população. (BRASIL, 

2015). 

 

Levando em consideração a técnica de amostragem, mesmo assim podem surgir 

enganos no trabalho do auditor, de modo que não venha a escolher corretamente a amostra, ou 

que esta seja insuficiente, vindo a subestimar a qualidade do controle interno. Quando a 

organização dispõe de um sistema de controle interno, passa a ter mais confiança nas tarefas 

desenvolvidas por seus colaboradores. Podendo além de tudo, a administração da empresa 



 

 
 

 
 

medir o custo/benefício, minimizando seus gastos e com isso aumentar a eficiência dos 

serviços. 

 “Pode-se entender a importância do controle interno a partir do momento em que se 

verifica que é ele que pode garantir a continuidade do fluxo de operações com as quais 

convivem as empresas”. CREPALDI (2013, p. 474). Assim, fica nítida a sua importância, 

uma vez que se torna um fator limitante para o bom andamento da organização e o sucesso 

das atividades da mesma. Além de tudo, agrega valor, por passar mais confiança às 

demonstrações, e colabora com um dos mais importantes princípios da contabilidade, a 

continuidade.  

 À medida que vai crescendo a área de atuação de uma organização, mais efetivos 

devem ser os controles. O que torna inviável que estes sejam realizados pelos 

administradores, quando se faz necessária a desmembração dessa atribuição para um maior 

número de colaboradores, dos quais a administração espera compromisso e responsabilidade 

na sua execução. 

 Dado esse crescimento das organizações, um controle eficiente das operações é 

primordial, o qual exiba relatórios, indicadores e entre outros índices que tenham relevância 

para a gestão das atividades dos colaboradores e a tomada de decisões dos administradores, 

perante informações apresentadas. (ATTIE, 2010) 

 Além disso, um bom sistema de controle interno limita a prática de atos fraudulentos 

por parte dos colaboradores, evitando que os mesmos extrapolem suas funções e possam tirar 

benefícios de próprio proveito, causando prejuízos significativos à organização. Tão 

importante é o controle interno, que atualmente tem recebido grande atenção, inclusive 

internacionalmente, após vários escândalos significativos em grandes companhias. 

(VAASSEN, MEUWISSEN e SCHELLEMAN, 2013). 

Conforme Simão et al (2015), as fraudes nas organizações existem desde os 

primórdios, as quais geram grandes impactos nas organização, visto que o processo de 

globalização da economia, ocasionou uma virtuosa integração comercial e financeira. Sendo 

assim, a prevenção, redução e controle de fraudes tornaram-se pauta de discussão nas 

organizações em todos os níveis hierárquicos, desde a alta administração, gerentes 

intermediários e os próprios colaboradores.  



 

 
 

 
 

 Dentro do controle interno, são vários os objetivos, mas o padrão, conforme literatura 

apresentada é do controle interno como base de informação para a gestão. É interessante 

analisar a influência que as informações geradas pelo controle interno possuem diante da 

tomada de decisão. A implementação correta do controle interno garante confiança e 

segurança nas decisões tomadas visando o crescimento da empresa. 

Para que o sistema alcance seus objetivos é primordial a responsabilidade da empresa 

sobre o controle. O auditor deve trazer sugestões objetivas e claras para o seu aprimoramento, 

decorridas das observações feitas no decorrer do seu trabalho. Embora o auditor contribua, a 

responsabilidade total sobre o controle deve ser da administração. Para Cook e Winkle (1983, 

p.133) apud (REZENDE e FAVERO, 2015, p. 41), 

 

A fim de cumprir o objetivo das demonstrações financeiras de fornecer aos usuários 

informações que os ajudem em suas decisões econômicas, a administração tem a 

responsabilidade de projetar e manter um sistema de controle interno capaz de 

produzir demonstrações financeiras fidedignas. 

 

Fica clara a responsabilidade pelo controle interno. Com relação aos procedimentos do 

controle, a empresa deve estar sempre atenta às mudanças, as quais podem deixar o sistema 

original inadequado, deve ser reavaliado frequentemente. Toda empresa possui um sistema de 

controle interno, mas nem sempre condiz com sua realidade. O sistema de contabilidade deve 

estar apoiado em um controle interno eficiente, para que as informações sejam confiáveis.  

Visando alcançar os objetivos principais do controle interno, os controles podem ser 

divididos em duas categorias, controles administrativos e controles contábeis. Quando se fala 

em controles administrativos, “compreende o plano de organização e todos os métodos e 

procedimentos relacionados a eficiência operacional bem como o respeito e obediência as 

políticas administrativas”. (MARQUES, 2010, p. 62). Como exemplo é possível citar as 

empresas que exigem que seus colaboradores façam treinamentos anuais na área de segurança 

do trabalho e também façam exames médicos periódicos.  

Já ao se falar em controles contábeis, Machado (2015) conceituou essa classificação, 

como sendo “o plano de organização e todos os métodos e procedimentos referentes e 

diretamente relacionados com a salvaguarda do ativo e a fidedignidade dos registros 

financeiros”.  



 

 
 

 
 

O controle interno é constituído por cinco componentes interligados, estes são obtidos 

a partir da forma de gestão de um negócio e estão integrados com o processo de gestão. Os 

componentes são: ambiente de controle (é o alicerce para todos os outros componentes do 

controle interno); avaliação de risco (é a identificação e análise de riscos relevantes para a 

realização dos objetivos); atividades de controle (são as políticas e procedimentos que ajudam 

a garantir a gestão); informação e comunicação; monitoramento (MACHADO, 2015). 

Tendo em vista o acirramento do mercado, principalmente o financeiro, muitas 

instituições financeiras brasileiras se viram forçadas a investir na qualidade de seus produtos e 

serviços. Contudo, não somente pensando em melhorar seus produtos e serviços, mas também 

focando em seus controles internos, “porque a indústria financeira está se tornando mais 

competitiva e através da utilização de alta tecnologia, a concessão do crédito com baixos 

níveis de exposição a riscos torna-se fator preponderante para a sustentação no mercado”. 

(MARRA, CARVALHO E CARDOSO, 2015). Assim, é notável que o controle interno, não 

somente contribui para a gestão, mas também indiretamente está contribuindo em todas as 

áreas da instituição, inclusive aperfeiçoando a qualidade dos produtos e serviços. 

O controle interno é um sistema indispensável para o desenvolvimento de qualquer 

tipo de organização. Sua aplicação tem caráter preventivo, e a inexistência destes determina 

grandes possibilidades, e sempre crescentes, do surgimento de erros e fraudes operacionais, 

ocasionando perdas e situações incômodas para todos os envolvidos na organização.  

Tendo em vista os aspectos apresentados, verifica-se claramente a importância do 

controle interno, o qual atua como ferramenta multifuncional: auxilia na gestão, ajuda no 

cumprimento de metas, garante a obediência às políticas, assegura os ativos da instituição e as 

informações geradas pelos sistemas, e consequentemente, garante a continuidade da empresa. 

Sem contar os vários benefícios, já que evita situações de desconforto, e outras, como atos 

fraudulentos, causando perdas à instituição, as quais podem ser de grande monta, afetando 

inclusive o patrimônio da mesma. Então, não basta apenas planejar, dirigir e organizar a 

empresa, a inexistência de um controle eficaz pode ser um ponto de fragilidade da empresa, e 

fica bem provável que a administração não consiga alcançar os objetivos pretendidos. 

(MARRA, CARVALHO E CARDOSO, 2015). 

 

 



 

 
 

 
 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Com o intuito de responder ao problema proposto, e a fim de concretizar os objetivos 

inicialmente traçados, fez-se necessário realizar uma análise das rotinas, e a aplicação de 

questionários direcionados àqueles que tem contato direto com as auditorias na instituição 

financeira objeto desse estudo, que são os Gerentes Administrativo Financeiros. 

A instituição financeira supracitada, se refere à uma cooperativa de crédito, com sede 

na cidade de Marechal Cândido Rondon – PR, com várias agências situadas no oeste 

paranaense e norte paulista. Tem o intuito de atender os seus associados com soluções de 

crédito e investimento que atendam às suas necessidades. 

A análise realizada, levou em conta a observação dos processos administrativo-

operacionais, a forma como é realizado o controle interno nas agências, e também o fluxo e 

cronograma das auditorias internas, sejam as diretas ou mesmo indiretas. Já o questionário, 

era composto por 14 questões, sendo 13 de caráter objetivo, e 1 questão aberta, que foi 

aplicado somente para as agências situadas no estado do Paraná, e apresentava questões que 

buscaram identificar a existência, o funcionamento, e a satisfação dos controles internos.  

A cooperativa de crédito possui um sistema de controle interno para acompanhamento 

do fluxo dos processos. Entretanto, como todo sistema, existem algumas fragilidades, e são 

justamente estas que a presente pesquisa visa identificar. 

Os controles internos realizados nas agências, no geral, são feitos manualmente, por 

meio de planilhas eletrônicas, relatórios gerados pelos sistemas, entre outras formas de 

controle. Em geral, não existe um meio centralizado que faz todos os controles internos 

necessários, o que acaba tornando o processo moroso e com pouca segurança de que tudo está 

conforme as formalísticas da instituição. Normalmente, um colaborador da área 

administrativa, é responsável pela execução destes, sempre assistido pelo seu superior 

imediato. 

Mensalmente, o setor responsável, o qual fica alocado junto à superintendência 

regional da cooperativa, realiza a auditoria indireta, isto é, uma verificação dos processos via 

sistema, não havendo análise destes in loco. Deste modo, por meio de relatórios gerados pelos 

sistemas, identificam apontamentos nos processos, resultando em um mapa histórico, o qual 

dispõe da eficiência de cada agência perante a cooperativa e demais indicadores que afetam 



 

 
 

 
 

diretamente o resultado desta. Trata-se de um controle superficial, mais voltado para cadastros 

e operações de crédito. 

O mesmo setor, quando julgar necessário e de acordo com seu cronograma, realiza as 

auditorias diretas nas agências. Um colaborador deste setor dirige-se até elas, e por meio de 

amostragens, solicita documentação para aferição das mesmas, as quais devem ser 

apresentadas prontamente, para o bom andamento do trabalho da auditoria. Assim que 

findadas as verificações, o auditor tem um prazo para apresentar seu parecer quanto ao  

trabalho naquela agência, que quando pronto é repassado às pessoas responsáveis, os quais 

tomarão as providências necessárias à critério de sua gestão. 

Pertinente à pesquisa respondida pelos Gerentes Administrativos Financeiros, 

inicialmente foi questionado com que frequência ocorre as auditorias internas nas respectivas 

agências. Como resultado mais comum, obtivemos que ocorre semestralmente. Contudo, foi 

verificado que a frequência depende da disponibilidade de tempo do auditor, e também da 

necessidade da realização, uma vez que podem existir necessidades de auditorias 

extraordinárias, isto é, não previstas. Posta essa possibilidade, ainda houve respostas que 

indicaram que a auditoria deveria ocorrer anualmente, ou de trimestre em trimestre. 

Fica notável que não há uma frequência fixa para a realização das auditorias, tão logo, 

a próxima questão indaga se estas ocorriam no prazo, onde aproximadamente 70% respondeu 

que sim, o prazo é respeitado e as auditorias ocorrem no tempo programado, já o restante 

discorda dessa afirmação. O cumprimento do prazo é um ponto essencial para o bom 

acompanhamento dos processos nas agências, mas nem sempre este pode ser cumprido, 

devido à outras tarefas pertinentes ao auditor, além de que este deve manter-se sempre 

atualizado, participando de treinamentos e demais eventos. 

A auditoria interna é uma ferramenta muito importante para o controle administrativo, 

já que sempre busca aprimorá-lo para o bom acompanhamento dos processos. Posto isto, a 

questão subsequente questiona os responsáveis pela área administrativa sobre a satisfação 

quanto à frequência de auditorias que vem sendo realizada, e obteve-se na maioria, satisfação 

quanto ao prazo, mas que o acompanhamento das atividades é razoável, uma vez que 

amostragem das auditorias não seguem a partir da última realizada, ficando longos períodos 

sem verificação dos processos. Apenas 17% julgou o prazo insatisfatório, o que impossibilita 



 

 
 

 
 

ter um bom acompanhamento das atividades da agência com o prazo em que vem 

acontecendo as auditorias internas. Como pode ser verificado no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 1 – Respostas do questionário. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Por meio de relatórios, em forma de memorando interno, o parecer da auditoria é 

repassado para os Gerentes Administrativos Financeiros, os quais recebem e fazem uma 

análise dos apontamentos encontrados. Fica a critério deste, o repasse das informações aos 

colaboradores, seja de forma generalizada ou individualmente por setor ou colaborador, já que 

o relatório possui informações que podem expor as falhas dos colaboradores. Desta forma, foi 

questionado justamente essa situação, para quem são repassadas as informações, prevaleceu a 

atitude e de repassar somente a colaboradores específicos, de acordo com os apontamentos 

encontrados. 

Já de posse dos apontamentos, os responsáveis devem tomar providências e repassar 

para o setor da auditoria, as quais podem ser tanto corretivas como preventivas. Corretivas, 

providenciando os ajustes necessários nas inconformidades encontradas, e preventivas 

orientando sua equipe sobre a formalística correta. Interrogados sobre essa atitude, no geral as 

medidas tomadas são corretivas e preventivas, adiantando-se para as próximas auditorias. 

No que se refere à responsabilidade de cada colaborador sobre as inconformidades 

encontradas, os pesquisados responderam que sempre que identificado o responsável, este é 



 

 
 

 
 

cobrado e advertido pela falha. Sempre verbalmente, exceto em casos de reincidência, isto é, 

um mesmo erro de um mesmo colaborador em duas auditorias subsequentes, então o mesmo é 

advertido por escrito em duas das agências pesquisadas. 

Quando existe um controle interno eficiente, o risco de ocorrer falhar é menor. Sabe-se 

que as agências dispõem de ferramentas que fazem essa gestão, e que existe uma cobrança 

mensal de alguns procedimentos. Então indagados se o controle realizado em sua agência está 

colaborando com a diminuição dos apontamentos das auditorias. Houve unanimidade, 

afirmando que colabora positivamente, porém de maneira parcial.  

 Foi identificado que as agências já passaram por um período sem a realização dos 

controles internos, então foi solicitado saber qual o percentual que este ajudou na amenização 

dos apontamentos desde a implantação, obtendo as seguintes respostas: 

 

 

Gráfico 2 – Respostas do questionário. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

 Mais da metade dos pesquisados indicaram que a implantação dos controles internos 

reduziu mais 60% dos apontamentos, o que já representa um bom índice. Das demais 

respostas, 17% considera que a redução foi de 31 à 60%, e 16% ainda considera que a redução 

foi de até 30%. Assim, fica possível visualizar como os controles internos contribuem 

positivamente para o bom andamento das tarefas dentro de qualquer organização. 



 

 
 

 
 

 As ferramentas de controle interno disponíveis nas agências, como já citada 

anteriormente, são todas desenvolvidas através de planilhas eletrônicas, e criadas por 

colaboradores da própria instituição. As mesmas atendem a demanda de controles internos 

diversos dentro da agência, porém não atende todas as operações realizadas dentro da 

instituição financeira. Pensando nisso, levantou a questão da satisfação quanto a essas 

ferramentas, se as mesmas atendem as necessidades da agência, obteve-se respostas positivas, 

50% considera a ferramenta satisfatória, e outros 50% parcialmente satisfatória, o que 

confirma que há fragilidades no controle interno, e que deveriam ser melhorados. 

 Na forma de pergunta aberta, buscou-se identificar do ponto de vista operacional, as 

principais fragilidades encontradas nos controles internos atualmente realizados. Houve 

respostas variadas, mas todas importantes para o desenvolvimento das atividades na 

instituição.  

 

Quais são as maiores 

fragilidades do 

controle interno 

atualmente realizado? 

Tempo hábil para realização e conferência da documentação. 

Por não ser feito com tanta frequência, acontece de muitos 

processos errados ficarem sendo repetidos. 

Trabalha-se com amostragem, não sendo possível a verificação de 

todos os processos. Por ser desenvolvida regionalmente, a 

ferramenta muitas vezes precisa de ajustes em relação a relatórios 

sistêmicos que são alterados. 

A ferramenta disponibilizada não contempla todos os controles 

internos necessários, fazendo com que tenhamos que fazer outros 

controles manualmente. Além da ferramenta estar defasada. 

Não cumprimento e prazos na correção dos erros encontrados. 

A demora no período de realização do mesmo. 

        Quadro 1 – Respostas do questionário.  

        Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Fica claro que há necessidade de melhoria nas ferramentas de controle interno, 

principalmente no que tange à abrangência. Melhorar de forma a englobar todas as 

necessidades das agências em um sistema, que assim pode ser chamado. Além disso, facilitar 

a operacionalização, já que demanda bastante tempo do colaborador incumbido dessa 

atividade. Essa mudança é justamente o papel da auditoria interna, já que a mesma faz essa 



 

 
 

 
 

avaliação dos controles atuais, e busca propor melhorias para o bom andamento dos processos 

daquele ponto em diante.  

 Indagados sobre o impacto do resultado das auditorias no resultado da agência, e até 

mesmo na remuneração dos colaboradores, houve unanimidade na resposta que confirma que 

há impacto. De acordo com o desenvolvimento da agência na auditoria, por meio da nota a 

esta atribuída, será analisado o pagamento ou não da remuneração variável
4
 aos 

colaboradores. 

 Apesar de estarem apresentando resultados satisfatórios, foi identificado que os 

controles internos apresentam algumas fragilidades que podem prejudicar o bom andamento 

das atividades na instituição. É peculiar de cada agência, os controles realizados à parte do 

que a ferramenta de controle interno exige, o que resulta em controles diferentes, sem um 

padrão para a instituição com um todo. Além disso, na instituição financeira, são realizadas 

inúmeras operações, seja de crédito, captação, seguros, consórcios, entre outras, e conforme 

análise realizada no local, nem todas estas passam por um controle interno, o que abre a 

possibilidade de algumas dessas operações não estarem sendo realizadas conforme as 

políticas.  

Os controles internos recebem grande importância em todas as agências, uma vez que 

fica provada a sua eficácia perante as auditorias. Além da certeza de que a formalística está 

sendo seguida, eles evitam erros que poderiam ser encontrados somente nas auditorias. Já a 

auditoria interna, outra ferramenta de grande importância para a gestão, possibilita o 

acompanhamento por parte dos gestores das atividades desenvolvidas por seus subordinados, 

os quais podem ser avaliados por esta ferramenta. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o tema proposto e os objetivos elencados ao início desta pesquisa, é possível 

afirmar que os objetivos foram alçados, os controles internos estão sendo eficazes e atendem 

de forma parcial as demandas da agência, perante as auditorias internas na instituição 

financeira estudada. Já que não apresentam o resultado esperado pelas agências. As 

                                                 
4
 Remuneração paga àqueles que cumprem com seus objetivos profissionais cadastrados no início do ano, 

juntamente com o cumprimento das metas da agência. 



 

 
 

 
 

ferramentas utilizadas não contemplam todos os quesitos necessários, além de exigirem muito 

tempo por parte dos colaboradores para a execução destes, ficando alguns períodos sem a 

realização destes, e também alguns processos que não tem nenhuma forma de controle interno 

adotada. Logo, por mais que se realizem todos os controles estabelecidos pela formalística da 

instituição, ainda ficam operações descobertas da certeza de que estão de acordo com a 

política. 

 No tocante à auditoria interna, esta muito contribui para a gestão da instituição 

financeira. Gera informações de suma importância para a tomada de decisão da gerência. Os 

dados recepcionados por estes, estão sendo utilizados de maneira positiva, uma vez que 

identificam as falhas e punem os responsáveis, orientando para que não haja reincidência nos 

erros.    

 Com base no desenvolvimento da pesquisa, foi constatado que a instituição está 

possuindo retorno positivo pelo fato de realizar os controles internos, mas com grande 

potencial de melhorar esse retorno, aperfeiçoando estes. Ao comparar com o período em que 

ainda não se dispunha de uma ferramenta de controle interno, visualiza-se que a contribuição 

foi considerável, ultrapassando a casa dos 50% na diminuição dos apontamentos, o que além 

de tudo, significa maior resultado para a agência e consequentemente para os colaboradores, 

que recebem a remuneração variável de acordo com seus objetivos propostos, aliados ao 

resultado da agência. 

 Como sugestão para a instituição, recomenda-se o aperfeiçoamento da ferramenta já 

existente, ou até mesmo a revisão de todo o processo, levantando a possibilidade da aquisição 

de um novo sistema. Com uma visão estratégica, de forma que seja adotado o controle interno 

para todos os processos que julgarem necessário. Assim, melhores serão os resultados das 

auditorias internas, maior o resultado da agência e do colaborador, por consequência. 
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