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Resumo 

A finalidade do trabalho é demonstrar os controles e riscos internos que as 

empresas/indústrias sofrem por falta de controles eficaz. Também mostrar a 

importância, vantagens e desvantagens de se ter um controle interno. 

O trabalho apresenta os locais onde ocorrem com mais facilidades desvios de 

dinheiro, os setores mais difíceis de se controlar. 

As informações contidas foram baseadas através de pesquisas bibliográficas. 

O sistema apresenta formas mais seguras para uma melhor administração. 

Palavras Chaves: Controles e Riscos Internos, Empresas/Industrias. 

 

Título  

Controles Internos e Minimização de Riscos na Gestão em Geral 

 

Justificativa: 

Como controlar as Áreas de Riscos   

As áreas das Empresas/Industrias onde tem mais facilidade para haver desvios 

de dinheiro são os setores, comercial através de comissão, financeiro através 

contas a pagar, e receber, folha de pagamento e também na entrada e saída 

de Estoques.   

O Setor mais difícil de se controlar, é o setor de Compras. Pois a qualquer ação 

fica registrado fora da Empresa/Industria, todas negociações forma de 

pagamento. Não entrando no Livros Contábeis. Onde fica mais difícil a 

Auditoria pegar.  

No setor de Contas a pagar, a auditoria também tem que ficar atento, podendo 

sempre haver fornecedores fantasma ou alterações no pagamento da folha, 

reembolsos de irregularidades em viagem, alimentação etc....   



No setor de contas a receber, gerará propina para o caso de não recolhimento 

de multa ou juros, ou recolhendo mais não registrando só registrando apenas o 

valor montante principal   

Na logística também pode ter uma irregularidade no estoque, no sumiço de 

peças ou produtos, desvios de maquinas e ferramentas, são coisas que a 

empresa não consegue controlar 100%.  

Objetivo:  

Objetiva-se aplicar o controle na área interna, para verificação e analises de 

tipos de fraudes cometidas por funcionários e administradores da indústria.  

 

Questão Central:  

Identificar as áreas que ocorrem com mais freqüência as fraudes e onde mais 

ocorrem os crimes cometidos pelos administradores? 

 

Hipótese:  

A solução é apontar quais os crimes estão sendo cometidos nas 

empresas/industrias e buscar soluções para a minimização dos mesmos. 

 

Metodologia: 

 Para elaboração do trabalho usou-se pesquisas em livros de auditoria, 

trabalhos acadêmicos postados em sites e portal do CRC, todos assuntos 

abordados são sobre controles internos. 

Apresentando a importância do controle interno ao diretores e acionistas, para 

uma possível minimização de quaisquer atos que possa vir a ser interpretado 

como corrupção. 

O controle interno é implantado na maioria das vezes quando surge suspeitas 

de fraudes  

Nas operações, descobrindo o mais rápido possível e em que extensão se 

encontra, evitando informações e conclusões distorcidas 



Revisão de Literatura  

Segundo NAKAGAWA (2001, p. 45) : “É salvaguarda dos interesses da 

empresa, objetivando proteger o patrimônio contra quaisquer perdas e riscos 

devidos a erros ou irregularidades.” 

 

Quando a empresa tem atividades encadeadas, SCHIMIDT, SANTOS e ARIMA 

(2006) citam: “O controle interno é um conjunto de controles interligados de 

maneira lógica, abrangendo todas as funções administrativas, ou seja, o 

planejamento, a execução e o controle”. 

 

De uma forma mais individualizada OLIVEIRA, PEREZ JR. e SILVA (2009, 

p.78) explicitam os principais objetivos do conjunto de sistema de controle 

interno: a) verificar e assegurar os cumprimentos às políticas e normas da 

companhia, incluindo o código de ética nas relações comerciais e profissionais; 

b) obter informações adequadas, confiáveis, de qualidade e em tempo hábil, 

que sejam realmente úteis para as tomadas de decisões; c) comprovar a 

veracidade de informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais; d) 

proteger os ativos da entidade, o que compreende bens e direitos; e) prevenir 

erros e fraudes. Em caso de ocorrência dos mesmos, possibilitar a descoberta 

o mais rápido possível, determinar sua extensão e atribuições de corretas 

responsabilidades; f) servir como ferramenta para a localização de erros e 

desperdícios, promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção; g) 

registrar adequadamente as diversas operações, de modo a assegurar a 

eficiente utilização dos recursos da empresa; h) estimular a eficiência do 

pessoal, mediante a vigilância exercida por meio de relatórios; i) assegurar a 

legitimidade dos passivos da empresa, com o adequado registro e controle das 

provisões, perdas reais e previstas; j) assegurar o processamento correto das 

transações da empresa, bem como a efetiva autorização de todos os gatos 

ocorridos no período; e k) permitir a observância e estrito cumprimento da 

legislação em vigor. 



ATTIE (1992) afirma que: “O controle interno compreende todos os meios 

planejados numa empresa para dirigir, restringir, governar e conferir suas 

várias atividades com o propósito de fazer cumprir os seus objetivos 

 

Para SCHMIDT e SANTOS (2006, p. 71), o controle “caracteriza-se como uma 

atividade que mede, avalia e indica, caso seja necessário, a correção dos 

rumos buscando o atendimento dos objetivos e dos planos de negócio”. 

 

De acordo com DRUCKER (2002, p. 503): Os controles significam 

mensurações e informações. O controle quer dizer direção. Os controles ligam-

se aos fatos, isto é, a acontecimentos ocorridos anteriormente. O controle 

relaciona-se com expectativas, isto é, com o futuro. Os controles são analíticos, 

preocupam- se com o que fora e o que é. O controle é normativo e diz respeito 

aquilo que deve ser. 

 

Para ALMEIDA (2009, p.70) “não adianta a empresa implantar um excelente 

sistema de controle interno sem que alguém verifique periodicamente se os 

funcionários estão cumprindo o que foi determinado no sistema ou se o sistema 

não deveria ser adaptado às novas circunstâncias”. 
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