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TÍTULO: Os impactos causados pelos controles internos sobre a governança 

corporativa nas indústrias da região metropolitana de Campinas. 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo mensurar os impactos causados pelos 

controles internos sobre a governança corporativa das indústrias da região 

metropolitana de Campinas, a fim de se obter respostas que podem auxiliar quais os 

melhores métodos e ações a serem utilizados na rotina das indústrias.  Visando 

identificar fatores que possam contribuir para o sucesso ou fracasso empresarial, 

surge a necessidade de mensurar a relação existente entre a aplicação dos 

procedimentos adequados de controles internos e a adoção de boas práticas de 

governança corporativa. A governança deve orientar a administração dos recursos 

empresariais com um sistema de controles internos, tais controles devem ser feitos 

de forma integrada e unificada. 

 

INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa foi realizada em empresas situadas na região metropolitana de 

Campinas. A concorrência acirrada e o elevado nível de exigência referente às boas 

práticas de governança corporativa que são: transparência, responsabilidade social, 

prestação de contas e equidade, reforçam a necessidade da utilização de um 

adequado instrumento de gestão nas indústrias. Danos, crises e escândalos 

causados por manipulação de dados contábeis e fraudes nos resultados financeiros, 

enfatizam a necessidade de um efetivo sistema de controles internos. 

 

OBJETIVO 

Identificar os pros e contras dos controles internos sobre a governança corporativa a 

fim de se obter resultados que possam ser mensurados, organizados e estudados 

para identificar o nível da credibilidade do controle interno apresentado. 

 

METODOLOGIA 

Pretende-se utilizar pesquisas bibliográficas e documentais, que serão obtidos a 

partir de livros, periódicos, sites e documentos. Através de pesquisa de campo em 

caráter quantitativo onde traduz-se em números as opiniões e informações para 

serem classificadas e analisadas e utiliza- se técnicas estatísticas. É esperado uma 



mensuração detalhada dos controles internos na governança corporativa e o quanto 

as empresas entendem sobre a importância das mesmas, as dificuldades e 

possíveis soluções para estabelecer os pontos que necessitam de atenção para que 

todo o sistema possa ser melhorado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

CONCEITO DE CONTROLE INTERNO 

ATTIE (2006, p.110) cita o Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto 

Americano de Contadores Públicos Certificados – AICPA que afirma: 

“Controle interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos 

métodos e medidas adotados pela a empresa para proteger seu patrimônio, verificar 

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

operacional encorajar a adesão à política traçada pela administração.” ATTIE (2006, 

p.110) 

 

CONCEITO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Para o Instituto brasileiro de governança corporativa (IBGC) a governança 

corporativa é o sistema que dirige as corporações, monitorando e incentivando-as, 

melhorando o relacionamento entre os sócios, diretoria, conselho de administração, 

órgãos responsáveis pela fiscalização e controle e de outras partes interessadas, 

seu objetivo é aprimorar o desempenho da empresa e garantir facilmente o acesso 

ao capital. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Desenvolvemos pesquisas através de publicações de autores conceituados, para 

maior entendimento dos conceitos de controle internos, quais suas limitações, as 

possibilidades e incidências de fraudes, além de evidenciar as características e a 

importância de um eficiente controle interno. 

Abordamos estudos sobre, origem e conceito de governança corporativa, seus 

modelos e seu papel em nosso país. 

A obtenção de dados será através de pesquisa de campo em caráter quantitativo 

onde traduz-se em números as opiniões e informações para serem classificadas e 

analisadas e utiliza- se técnicas estatísticas 
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