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Resumo 

No novo mercado financeiro os investidores cada vez mais exigentes e informados buscam 

realizar seus negócios com instituições financeiras sólidas, que possuam além da rentabilidade 

esperada pelos acionistas um sistema de controles internos que garantam a continuidade dos 

negócios e reforce a imagem de um banco forte e rentável. A existência de sistema de 

controles internos efetivos é fundamental para uma mitigação dos riscos presentes nas 

atividades bancárias, principalmente no gerenciamento dos riscos operacionais. As normas 

estabelecidas nos acordos de Basiléia e nas resoluções do Banco Central do Brasil têm 

orientado aos gestores quanto às boas práticas que devem ser adotadas para implantação e 

manutenção de um sistema de controles internos efetivo. O objetivo deste trabalho foi analisar 

a contribuição da auditoria interna para resguardar os ativos das instituições financeiras que 

operam no Brasil. A pesquisa caracteriza se como qualitativa, exploratória e bibliográfica. Na 

primeira parte foi feita uma pesquisa bibliográfica que contribuiu para o embasamento teórico 

por meio de estudo de obras de vários autores, em artigos, dissertações e teses, mas, 

principalmente, em livros que abordam o tema. Na segunda parte, foi feito uma análise e 

discursão dos últimos escândalos financeiros vivenciados por grandes instituições bancárias 

nacionalmente e mundialmente conhecidas. Pôde-se concluir que um gerenciamento de riscos 

principalmente operacionais, focados na existência de controles internos eficiente são 

fundamentais para mitigar os riscos inerentes á atividade bancária e consequentemente 

resguardar seu patrimônio e seus ativos. 

 

Palavras-chave: Auditoria interna. Controles Internos. Riscos. 

 

Área temática: Governança Corporativa e Contabilidade 

  

 

1 Introdução 

Diante das novas exigências regulatórias que seguem na tendência mundial, cada vez 

mais evidenciado nas estruturas de controle, tem aumentado consideravelmente, por parte das 

organizações, a criação ou o aperfeiçoamento do controle de riscos, levando, por 

consequência, a elevação do grau de importância das atividades desempenhadas pela auditoria 

interna. As empresas e os responsáveis pela sua gestão estão descobrindo a importância de se 

ter um setor com funcionários preparados para realizarem auditoria nos negócios da empresa 

dada as contribuições que um setor de auditoria pode trazer para o resultado positivo da 

empresa. 

Segundo William J. McDounough (2005, apud MARTIN, 2006), presidente do 

Singapore National Bank, um dos maiores bancos da Ásia, á medida que as atividades dos 

bancos se tornam cada vez mais competitivas, diversificadas e complexas, mais importante se 

tornam os controles internos para fazer com que os bancos se focalizem e alcancem seus 

objetivos através de operações sólidas e rentáveis. A mitigação de riscos através de controles 

internos eficazes associados aos negócios de uma instituição financeira possibilita a geração 

ou criação de valor agregado ao capital. 

A função principal das instituições financeiras é fazer a intermediação de recursos, 

estabelecendo um elo entre poupadores e investidores. O setor financeiro é responsável por 

fomentar o crescimento e desenvolvimento econômico e social do país. Sem um adequado 

sistema bancário haveria poucas chances para que uma economia conseguisse movimentar 

recursos necessários para o seu desenvolvimento. O segredo para manter a integridade 
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financeira de um banco e proteger sua imagem perante seus clientes e sociedade como um 

todo, é a certeza que todas as suas operações e processos sejam conduzidos dentro de altos 

padrões de avaliação, gestão e controles de riscos. 

O Banco Central é o supervisor oficial das instituições financeiras no Brasil. Segundo 

Meirelles (2010) por meio da Resolução 2.554, de 24 de setembro de 1998 o Bacen destaca 

que o objetivo da auditoria e dos controles internos destas instituições é o acompanhamento 

sistêmico das atividades desenvolvidas, de forma que se possa averiguar se os objetivos da 

instituição  estão  sendo  alcançados  e  se  as  leis e regulamentos aplicáveis estão sendo 

obedecidos,  bem como resguardar os seus ativos e assegurar que quaisquer desvios possam 

ser identificados e corrigidos. 

Diante do exposto, ressalta que não é possível desprezar o papel da supervisão 

bancária oficial na preservação da estabilidade bancária do sistema financeiro. Contudo, os 

próprios supervisores oficiais afirmam que desenvolvem apenas papel subsidiário e 

suplementar, já que o papel principal de desempenhar o controle interno é e sempre será 

executado pela administração de cada instituição, pois somente uma administração de elevado 

nível em cada banco, assegura a estabilidade do sistema como um todo (PAUL VOLCKER, 

apud MARTIN, 2006, p.7, citado por SOBRINHO, 2010).  Assim questiona-se: a auditoria 

interna é importante para resguardar ativos das organizações de uma instituição do ramo 

financeiro? 

O objetivo do trabalho é demonstrar a importância da auditoria interna para resguardar 

ativos das organizações do ramo financeiro. No presente estudo, é abordada a auditoria 

interna nas instituições financeiras, sua necessidade, importância para gestão de risco 

operacional e consequente proteção de seus ativos, apontando conceitos, componentes e 

características.  

 

2 Mercado financeiro 

A constante evolução do mercado financeiro, assim como a instabilidade ocasionada 

pela volatilidade das taxas de juros e câmbio, enfatizou a necessidade do desenvolvimento de 

meios que proporcionassem maior segurança e estabilidade no desenvolvimento destas 

atividades. Segundo Vier (2009) com o intuito de fortificar o sistema bancário internacional, o 

Comitê de Basiléia, publicou em 1988, o Primeiro Acordo de Capital de Basiléia, que 

determinou o capital mínimo para sustentar os riscos de crédito existentes nas operações. Em 

seguida, o comitê incluiu o risco de mercado nos requisitos para determinação desse capital 

mínimo. 

Contudo a atividade bancária não está exposta somente ao risco de crédito, de mercado 

(variação das taxas de juros, variação cambial, variação no índice de preços-inflação) e de 

liquidez. Além desses, existem também os riscos derivados de procedimentos internos 

inadequados, ou seja, o risco tecnológico, de fraudes, humano, de documentação, etc. Sendo 

assim, é possível dividir os riscos da atividade bancária em dois grupos distintos: os de 

intermediação financeira e os operacionais. Segundo D‟avila e Oliveira (2002, p.52), as 

instituições do ramo financeiro estão expostas a diversos riscos: de crédito; de mercado; legal; 

de imagem; operacional; de liquidez;  de país. 

O Banco do Brasil (BB, 2007, p.15) diz que o controle interno tem como objetivos o 

acompanhamento e teste das operações bancarias para determinar o nível de adequação com 

que estão sendo cumpridas as normas legais nas diferentes unidades organizacionais do banco 

e a verificação do grau de eficácia e eficiência do programa de controle.  
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Segundo Vier (2009) depois dos diversos desastres financeiros provenientes de fatos 

não apreciados no Primeiro Acordo de Capital da Basiléia, e que abalaram o sistema 

financeiro internacional, foi publicado em 2004 o Novo Acordo de Capital da Basiléia 

conhecido com „Basiléia II‟ no qual as diretrizes deveriam ser implementadas até o final de 

2006. Entre as mudanças ressalta-se a necessidade de alocação de capital para perdas 

previstas e imprevistas procedentes de acontecimentos associados a risco operacional.  

Segundo o Banco Central do Brasil (1998) a implementação dos princípios de controle 

interno recomendados pelo Novo Acordo de Capital da Basiléia está sendo feita de forma 

gradual. Carvalho (2008), destaca–se os principais marcos da regulamentação bancária no 

Brasil, quadro 1, referentes à gestão do risco operacional e controles internos.  

 

ANO Principais Marcos Regulatórios 

1994 

Empregadas as disposições do Acordo de Basiléia sobre exigência de capital para cobertura do risco 

de crédito, fixados os limites mínimos de capital e de patrimônio líquido para instituições 

financeiras, com a edição da Resolução 2.099, pelo Conselho Monetário Nacional- CMN. 

1998 
Fixado a instituição e realização de controles internos das atividades das instituições financeiras 

(Resolução 2.554). 

2001 

Criado o Código de Defesa do Consumidor Bancário – Resolução 2.878 – que regulamentou as 

responsabilidades  a serem cumpridas pelas instituições financeiras na contratação de operações e na 

prestação de serviços aos clientes e ao publico em geral. 

2003 
Divulgada a Resolução 3.081 que trata da prestação de serviços de auditoria independente e 

disciplina a instituição do Comitê de Auditoria. 

2004 

I. Banco Central do Brasil declara pela primeira vez formalmente a adoção do referido acordo em 09 

de dezembro através do comunicado 12.746, em que foi definido o cronograma simplificado com as 

principais etapas a serem seguidas para apropriada realização da nova estrutura de capitais.  

II. Neste  ano também foi fixada, por meio da Resolução 3.198, a disciplina da prestação de serviços 

de serviços de auditoria independente. 

2006 
Lançada a Resolução 3.380, que dispõe sobre a implementação de estrutura de gerenciamento do 

risco operacional. 

2007 

I. Divulgado o Comunicado 16.137, que examina o cronograma de implementação de 2004 e 

anuncia regras para implementação de Basiléia II, a partir de 1ºde julho de 2008. 

II. Emitida a Circular Susep 344 que impoe o desenvolvimento de estudos sobre controles internos 

específicos para prevenção contra fraudes, bem como a nomeação de diretor responsável pelo 

cumprimento da circular pelas sociedades seguradoras e de capitalização e as entidades abertas de 

previdência complementar. 

2008 
Publicada a Resolução 3.383, que estabelece as ações para cálculo da parcela para Risco Operacional 

e a elaboração do indicador de exposição ao risco operacional (IE). 

Fonte: Carvalho (2008). 

 
Quadro 1 Principais Marcos Regulatórios 

 

Segundo Grazziotin (2002) o Comitê de Supervisão Bancária de Basiléia, junto com 

os supervisores da área bancária, têm salientado cada vez mais a importância de controles 

internos apropriados. Este notável interesse nos controles internos, é, em parte consequência 

das perdas incorridas por diversas organizações financeiras, como observado pelo próprio 

comitê. Uma análise dos problemas ligados a estas perdas aponta que estes poderiam ser 

impedidos se as instituições mantivessem sistemas de controles internos eficazes. 

Logo, como um apropriado sistema de controles internos e de gestão de riscos são 

fatores essenciais a continuidade de qualquer empresa, as instituições financeiras estão 

buscando cada vez mais desenvolver meios através de técnicas e processos tanto para se 

adequar as exigências dos órgãos supervisores, quanto para melhorar seus resultados. 
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3 Auditoria 

O mundo de hoje é formado por um mercado em ebulição e em constantes 

transformações, composto por grandes organizações, fato este, que gera crescente 

complexidade na administração dos negócios. As transações são contabilizadas em tempo 

real, aumentando consideravelmente seus riscos. As organizações também estão submetidas 

às determinações fiscais e legais, elevando o risco de imagem das mesmas. Diante deste 

cenário o conceito de auditoria tem se expandido ao longo do tempo. 

Sá (2002, p. 25) afirma que auditoria é “uma tecnologia contábil aplicada ao 

sistemático exame dos registros, demonstrações e de quaisquer informes ou elementos de 

consideração contábil, visando a apresentar opiniões, conclusões, criticas e orientações sobre 

situações”.  Attie (2011, p. 5) diz que a auditoria é um aperfeiçoamento contábil, que busca 

testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial com o a finalidade de manifestar uma 

opinião sobre determinado conteúdo. 

A história da auditoria nasceu em épocas remotas e evoluiu com o avanço da 

civilização, na medida em que surgia a necessidade de verificação da fidelidade da gestão 

sobre a propriedade. Attie (2011, p.7) afirma que a razão da evolução da auditoria, que é 

derivada da evolução da contabilidade, foi o crescimento econômico dos países, crescimento 

das empresas, ampliação das atividades produtoras, aumentando assim a  complexidade na 

gestão dos negócios.  Ainda segundo o autor, a autenticidade das informações, o exato 

cumprimento das metas, o emprego lícito do capital investido e o retorno do investimento, 

foram algumas das preocupações que demandaram a avaliação de alguém não vinculado aos 

negócios e que validasse de forma independente, a qualidade e a exatidão das informações 

prestadas, dando desta forma abertura para o surgimento do auditor. 

No Brasil, a auditoria desenvolveu se a partir da década de 1940, paralelamente á 

industrialização, instalação de empresas estrangeiras, evolução dos mercados de capitais, 

criação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), criação de normas de auditoria para 

instituições financeiras determinadas pelo banco Central do Brasil (Bacen), promulgação da 

Lei das Sociedades Anônimas  6.404 em 1976  e esta hoje  cada vez mais presente nas 

organizações, seja por imposição legal, ou pela constante necessidade de  melhores resultados 

(ATTIE, 2011, p. 9). 

Os tipos de auditoria variam de acordo com o tratamento que se dá ao objeto de 

auditoria. Neste sentido segundo Oliveira et al (2008, p.5) tem-se os seguintes tipos de 

auditoria: Contábil, Interna, Operacional, Gestão e Sistema. Pode-se concluir que existem 

várias classificações de auditoria, variando de acordo com o propósito do trabalho. Conforme 

o autor, essas classificações são aquelas admitidas pela maior parte dos estudiosos. 

A complexidade e o grande aumento no número de operações processadas 

rotineiramente pelas organizações demandaram o desdobramento de técnicas de auditoria, 

aplicadas por meio de provas, testes e amostragem. Essas técnicas são compostas por um 

conjunto de procedimentos que auxiliam o auditor na organização das ideias e emissão de 

opinião, e podem variar de acordo com o trabalho a ser realizado. 

De acordo com Boynton, Johnson e Kelly (2002, p. 209), os procedimentos de 

auditoria são os métodos e técnicas utilizados pelo auditor para coletar e analisar o material de 

clareza suficiente e adequada e podem ser classificados em 10 tipos: procedimento de revisão 

analítica, inspeção, observação, entrevista, confirmação/ circularização, contagem, 

rastreamento, vouching, técnica de auditoria computadorizada. 

Segundo Sá (1998, p. 41) quando a verificação dos fatos é realizada por funcionários 

da própria empresa, constituindo um serviço, uma seção ou um departamento, denomina se 
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auditoria interna. Almeida (2009) explica que a auditoria interna é processada por um ou mais 

funcionários de assessoria, no âmbito da instituição. Este tipo de auditoria tem como principal 

proposta à prestação de serviços focados na verificação da correção de procedimentos e uso 

de recursos de modo que acionistas, patrocinadores, financiadores e demais gestores, 

dependendo da esfera de atuação, tenham conhecimento transparente dos processos. 

Para o Instituto dos Auditores do Brasil (AUDIBRA, 1992, p. 33) a auditoria interna é 

“uma atividade de avaliação independente e de assessoramento da administração, voltada para 

o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controle, bem como 

da qualidade do desempenho das áreas em relação às atribuições e aos planos, metas, 

objetivos e politicas definidos para as mesma”. 

Sua eficácia, segundo Guerreiro (1989, p. 82) “é a comparação entre os resultados 

obtidos e resultados planejados”. Para que uma organização obtenha resultados eficazes, será 

necessário que execute atividades de forma eficiente. Guerreiro (1989, p. 82) diz que as 

eficiências são “os recursos que foram efetivamente consumidos, comparados com recursos 

que deveriam ser consumidos, tendo em vista o volume de produção alcançado”. A 

organização preocupada em tomar decisões eficazes e eficientes recorre a Contabilidade, que 

tem como seu objeto o patrimônio e cujo objetivo é escriturar os fatos ocorridos no 

patrimônio.  

 A contabilidade de acordo com Franco e Marra (1992, p.19 apud LEITÃO, 2005, p. 

12) é “destinada a estudar e controlar o patrimônio das entidades, do ponto de vista 

econômico e financeiro, observando seus aspectos quantitativos e qualitativos e as variações 

por ele sofridas, com o objetivo de fornecer informações sobre o estado patrimonial e suas 

variações em determinado período”. 

A Norma Brasileira de Contabilidade T 12 - NBC do CFC (2008, p. 398) estabelece que a 

auditoria interna “compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e 

comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, 

eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de 

controles internos integrados ao ambiente”. Sendo assim, a auditoria é um controle 

administrativo, que tem como função medir e avaliar a eficácia dos trabalhos realizados na 

organização com a preocupação de proteger e resguardar os ativos e sugerir aos gestores 

informações sobre a exatidão e eficiência dos fatos ocorridos. 

Os auditores não devem se exceder nas análises, devendo prevalecer concisão e 

objetividade. É necessário transmitir confiança e imperioso não permitir concessões quanto à 

qualidade. De acordo com Gil (2000), são considerados como principais requisitos e 

conhecimentos dos profissionais do auditor interno: observância às normas de conduta; 

relações humanas; conhecimento das normas relativas ao âmbito do trabalho; a fidedignidade 

e integridade da formação; a observância de políticas, planos, procedimentos, leis e 

regulamentos; a proteção do ativo; o uso econômico e eficiente dos recursos. 

Com isso, depreende-se que os principais requisitos e conhecimentos do auditor 

interno podem ser resumidos na observância as normas de conduta, ter um relacionamento 

cordial com as pessoas, se comunicando bem escrita e oralmente, ter conhecimento das 

normas, sendo íntegro na sua formação e na observância de políticas, planos e procedimentos 

referente ao seu trabalho. 

Como visto no item anterior, o auditor interno deve ter responsabilidades a seguir 

referente ao seu trabalho. Attie (2007) destaca como principais situações que devem ser 

consideradas pelos auditores: se foram estabelecidas normas operacionais adequadas para se 

avaliar a economia e a eficiência; se as normas operacionais estabelecidas são compreendidas 
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e usadas; se os desvios em relação às normas operacionais são identificados e analisados, em 

suas causas e efeitos, para somente serem comunicados posteriormente; se as devidas 

providências corretivas foram tomadas. 

Cumpre verificar, ainda, se há trabalho improdutivo, procedimentos que não se 

justificam pelo custo que envolve, e excesso ou falta de pessoal (JUND, 2007). Com isso, a 

auditoria deve verificar se há utilização econômica e eficiente dos recursos com a proteção 

dos ativos, assim como se há existência de ativo ocioso ou sem proteção. 

As informações contábeis, segundo Cassaro (2003), são destinadas ao controle e 

planejamento. Tais informações podem ser úteis como meio de motivação, como meio de 

comunicação – informando a organização a respeito dos planos e políticas da administração – 

e como meio de verificação. A informação contábil também se destaca como um importante 

meio de orientar decisões futuras, o que, num contexto de incerteza, é de suma relevância. 

Há, também, a questão de definir a quem se destinarão as informações contábeis. 

Nesse caso, podem estas ser utilizadas por administradores e executivos de determinada 

empresa ou governamentais. Com o propósito de produção e gestão de informações que sejam 

empregadas como base para tomadas de decisão, além da avaliação das opções de 

investimentos, tributações, modelos de gestão etc., os dados contábeis vêm adquirindo, ao 

longo dos tempos, importante lugar no planejamento das empresas. 

Conforme as organizações estão se aprimorando e se desenvolvendo, mais complexas 

ainda se tornam as decisões relativas a cada operação, daí a relevância de que a contabilidade 

se mantenha alinhada e atualizada às práticas e políticas contidas no planejamento estratégico 

empresarial (OLIVEIRA; PEREZ JÚNIOR; SANTOS, 2004). 

O registro das informações contábeis encontra respaldo nos acompanhamento e 

monitoramento diário das operações. A partir dessa premissa, Braga e Walter (2000) chamam 

a atenção para a necessidade de se compreender na demonstração contábil o significado exato 

e literal de cada termo empregado na sua construção. Portanto, importa reconhecer a distinção 

entre os termos dados e informações. Os autores explicam que dados estão mais relacionados 

a estatísticas e números voltados à descrição de objetos ou eventos que, isoladamente, não 

provocam nenhuma conclusão analítica ou reação no leitor. Já informações representam uma 

comunicação que pode ou não produzir reação. 

Como visto, a informação é à base de várias etapas dos processos de trabalho. Sendo 

distinta de dados é, praticamente, a base na tomada de decisões. Cassaro (2003) acrescenta 

que já há algum tempo, esta informação passou a ser matéria- prima e produto acabado da 

atividade de sistemas. Sabe-se, também, que a informação – adequadamente estruturada – 

contribui para que a empresa se torne mais dinâmica em seus processos decisórios. 

Quanto ao controle interno, Braga e Walter (2000) alertam que hoje, mais do que 

nunca, controlar e reduzir custos, formar corretamente os preços de venda dos serviços e 

arquitetar a estrutura operacional são fatores importantíssimos para o sucesso de uma 

organização. Assim, os processos atinentes aos controles internos se voltam à otimização de 

rotinas e os diferentes tipos de análises da auditoria servirão para que sejam adotadas medidas 

importantes ao sucesso de uma organização. 

Almeida (2009) explica que em relação aos processos de análise de balanço e contas, 

na auditoria interna, inicialmente, deve-se considerar que os indicadores tidos como padrão 

são utilizados para comprovar o desempenho de determinada empresa com o de suas 

concorrentes ou com empresas de atividades semelhantes. Portanto por meio dos 

“indicadores-padrão” Pode-se estabelecer uma comparação. A partir destes padrões objetiva-

se identificar níveis de desempenho das empresas em relação ao setor ou atividade econômica 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII  

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

de que fazem parte. Para a auditoria interna, a apuração de indicadores deve considerar 

premissas e diretrizes básicas e fundamentais, de modo a garantir a melhor comparação, assim 

como uma linguagem universal para interpretação dos dados.  

Segundo os principais teóricos do assunto citados por Almeida (2009) os passos para 

determinação desses indicadores passam pelas três etapas descritas adiante: seleção; 

posicionamento do setor da empresa e; enquadramento do porte da empresa. 

No contexto de organizações modernas, a prática de controles internos passou a 

exercer papel preponderante, monitorando dados e permitindo a adoção mais imediata de 

medidas corretivas e/ou preventivas em planos e programas de desenvolvimento e 

crescimento da empresa. Os controles internos são responsáveis pela avaliação da adequação 

dos controles, pela apresentação de recomendações e sugestões para o seu aprimoramento, 

bem como por apontar á administração a ocorrência de desvios, irregularidades e ilegalidades 

que venham a observar em decorrência dos seus exames (AUDIBRA, 1992, p. 49). 

O sistema de controles internos define-se pela totalidade das políticas e procedimentos 

instituídos pela Administração Financeira, para assegurar que os riscos inerentes às suas 

atividades sejam reconhecidos e administrados adequadamente (FEBRABAN, 2011). 

Segundo Brito (2007, p.62) um sistema eficiente de controles internos é um elemento critico 

da gerência de um banco e o alicerce para operações bancárias saudáveis e seguras. 

  De acordo com Sá (2002, p.106) o controle interno é formado “pelo plano de 

organização e de todos os métodos e procedimentos adotados internamente pela empresa para 

proteger seus ativos, controlar a validade dos dados fornecidos pela contabilidade, ampliara 

eficácia e assegurar a boa aplicação das instruções da direção”. 

Oliveira, Perez Júnior e Santos (2004) destacam que suas finalidades principais estão 

contidas no acompanhamento de dados, sendo que estes serviços partem da premissa da 

integração de diversos setores de uma organização. Segundo Moscove, Simkin e Bagranoff 

(2002), a Controladoria  desempenha um importante papel no êxito empresarial, tendo como 

missão primordial à promoção de controles internos e a geração de informações relevantes 

para a tomada de decisões no ambiente da organização. 

De acordo com Attie (1986, p.204), como regra geral, o controle interno tem quatro 

objetivos básicos: proteger os interesses da empresa; precisão e confiabilidade dos informes e 

relatórios contábeis, financeiros e operacionais; o estimulo a eficiência operacional e; 

aderência políticas existentes. 

De acordo com Nardelli (1999), um sistema gerencial de controle é utilizado com o 

objetivo de ajustar as várias atividades envolvidas na produtividade das empresas. Este autor 

considera que as funções da controladoria deveriam ser mais claramente delimitadas, já que 

planejamentos realizados em curto prazo facilitam um controle total da rotina e de todas as 

outras operações, através de inspeções regulares. 

Sob a ótica da excelência empresarial, os controles internos exercem, na realidade, 

importante distinção no que se refere aos planos e resultados de modo sistemático e 

organizados. Cassaro (2003), inclusive, destaca que as empresas que atuam com controle 

interno, certamente, concorrerão em ambientes de negócios de grandes competições, com 

armas reais angariando vantagens em suas negociações. 

Segundo o COSO (1992), o processo de controle interno consiste de cinco 

componentes inter-relacionados: a) ambiente de controle – representa o alicerce dos demais 

componentes, disciplinando os e estruturando; b) avaliação de risco – identificação e análise 

dos riscos relevantes para a consecução dos objetivos da entidade; forma a base para a 
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determinação de como os riscos devem ser administrados; c) atividades de controle – politicas 

e procedimentos que ajudam a assegurar que as diretrizes da administração estejam sendo 

seguidas; d) informação de comunicação – identificação, captura e troca de informações sob 

forma e em época tais que permitam que as pessoas cumpram suas responsabilidades; e) 

monitoração – processo que avalia a qualidade dos controles internos. 

O controle interno é um processo levado a efeito pela administração e demais níveis 

hierárquicos. Não é apenas um procedimento ou uma política executada de tempos em 

tempos, mas deve funcionar continuamente em todos os níveis dentro de uma organização. A 

administração é responsável pelo estabelecimento de cultura que facilite o processo de 

controles internos e pelo monitoramento constante de sua eficácia. Entretanto, cada pessoa 

dentro da organização deve participar do processo. Conforme descrito anteriormente, o 

objetivo principal dos controles internos é auxiliar a entidade no atingimento de seus 

objetivos. Portanto, é um elemento que compõe o processo de gestão de uma organização. 

No entendimento de Martin (2006, p. 37) os bancos são organizações compostas por 

pessoas, desta forma os controles internos, pretendem influenciar o comportamento destas e 

assim  firmar um ambiente interno de qualidade. 

Em uma concepção primária, risco significa “perigo ou possibilidade de perigo” 

(FERREIRA,1999), ou ainda, “a chance da ocorrência de um evento desfavorável” 

(BRIGHAM,1999). Em ambos os conceitos a ideia de risco está relacionada a certo grau de 

incerteza, ou seja, corre-se risco quando existe uma ignorância de resultados futuros de algum 

evento (acontecimento ou ocorrência). 

Em relação ao risco operacional, o Comitê da Basileia II (1997, p. 4) o definiu como 

“o risco de perda direta ou indireta, resultante de inadequações ou falhas de processos 

internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos”. Por meio da Resolução 3.380 aprovada 

em 29 de junho de 2006, o Bacen definiu risco operacional com: “a possibilidade de 

ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 

pessoas e sistemas, ou de eventos externos, incluindo o risco” (CMN, 2006, p. 34). 

A citada resolução relaciona os eventos que devem ser abrangidos pelo conceito de 

risco operacional, a saber,  fraudes internas; fraudes externas; demandas trabalhistas e 

segurança deficiente do local de trabalho; práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e 

serviços; danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição; aqueles que acarretam a 

interrupção das atividades da instituição; falhas em sistemas de tecnologia da informação; 

falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na instituição 

(CMN, 2006). 

Saunders (2000, p. 56), diz que o risco operacional surge quando “a tecnologia 

existente deixa de funcionar apropriadamente, ou os sistemas de poio falham”.  O certo é que 

os riscos operacionais sempre rondaram o mercado bancário. Anteriormente, mecanismos 

simples, como a segregação de funções, eram tidos como a forma mais eficaz de prevenir este 

tipo de risco. No geral, a segregação de funções, além de ter uma eficácia questionável, visto 

a possibilidade de conluio entre os executantes, torna o processo mais lento, exigindo duplos 

comandos em aplicativos informatizados ou conferências em duplicidade em diversas 

operações. Ainda assim, é uma medida recomendada e muito utilizada. Contudo, o mercado 

de serviços financeiros expandiu muito nas ultimas décadas, exigindo novos mecanismos de 

controle do risco operacional. 

Seguindo esta premissa a Resolução nº.  3.380 aprovada pelo Bacen (2006), definiu, 

como deve ser a estrutura de gerenciamento de risco operacional estabelecendo cinco fases. 

Estas fases são interligadas, interdependentes e dinâmicas e demonstram a complexidade da 
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gestão de riscos, apresentadas no quadro 2.  

 

Fases de Gestão Síntese das atividades 

Identificação 
Definir a origem dos riscos e as fragilidades nos processos do banco e nos serviços relevantes 

executados por terceiros. 

Avaliação e 

mensuração 

Após identificar as causas das fragilidades, os eventos de perda operacional a que a instituição 

está exposta e os processos internos considerados críticos, são avaliados os impactos que essas 

fragilidades, eventos e processos causam na instituição 

Mitigação 

Desenvolvimento de mecanismos e planos de ação para mitigação dos riscos operacionais 

identificados e elaboração de planos para continuidade dos negócios. A mitigação de riscos 

operacionais corresponde a redução do risco a níveis aceitáveis ou admitidos pela instituição 

Controle 

Ocorre em toda a organização, em todos os níveis e em todas as funções, para detectar ou 

prevenir ameaças aos objetivos da empresa. Incluem diversas atividades tais como, 

autorizações, verificações, reconciliações, analise de desempenho operacional, segurança dos 

ativos e segregação de funções. 

Monitoramento 

É a avaliação dos controles internos ao longo do tempo. É feito tanto por meio de 

acompanhamento continuo das atividades quanto por avaliações pontuais, tais como auto 

verificação, revisões eventuais, compliance e auditoria interna. Sua função principal é 

verificar se os controles internos são adequados e efetivos. 

Fonte: Banco do Brasil (2011) 

Quadro 2 - Fases de Gestão 

 

Conforme citado no artigo 5º da Resolução 3.380 o gerenciamento do risco 

operacional deve ser capaz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos 

relacionados a cada instituição financeira individualmente, ao conglomerado financeiro e deve 

identificar e acompanhar os riscos associados ás demais empresas integrantes do consolidado 

econômico-financeiro.  

 

3 Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa aplicada,  com natureza qualitativa, pois “visa destacar 

características não observadas por meio de um estudo quantitativo, haja vista a 

superficialidade deste último” (BEUREN, 2008, p. 92). Quanto ao objetivo, o estudo 

caracteriza-se como pesquisa exploratória, pois o pesquisador “informa sobre situações, fatos, 

opiniões ou comportamentos que têm lugar na população analisada” (BEUREN, 2008, p. 81).  

A pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental com a análise de conteúdo  serão as 

técnicas utilizadas no desenvolvimento do estudo. Para Marconi e Lakatos (2002, p. 71), a 

pesquisa bibliográfica objetiva “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 

escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto”. De acordo com Beuren (2008, p. 89), a 

notabilidade da pesquisa documental “é justificada no momento em que se podem organizar 

informações que se encontram dispersas, conferindo-lhe uma nova importância como fonte de 

consulta.”  

O objeto de estudo é o controle interno nas instituições financeiras. Foi realizado um 

censo onde foram analisados artigos, livros e periódicos que abordam o tema objeto deste 

estudo e análise de reportagens veiculadas nos últimos 10 anos na mídia impressa e virtual. 

 

4 Resultados e discussões 

Nesta etapa do trabalho foi feito uma análise e discursão dos últimos escândalos 

financeiros vivenciados por grandes instituições bancárias nacionalmente e 
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internacionalmente conhecidas divulgadas na mídia nos últimos 20 anos.  

Caso 1 – Banco Barings - retirado da Apostila Banco do Brasil (2007) 

Fundado em 1762, o Barings no ano de 1995 era o mais antigo banco da Inglaterra, 

com 233 anos e depositário de uma parcela da riqueza particular da monarquia britânica. 

Nesta época, Nick Lesson, 25 anos era funcionário na sede em Londres e em pouco tempo 

assumiu a cadeira do Barings como operador do mercado de futuros na bolsa Cingapura, até 

então desativada. Tudo começou com um erro de sua colega de trabalho inexperiente que ao 

invés de comprar, vendeu 20 contratos de operações de balcão, causando um prejuízo de 20 

mil libras a instituição. Para omitir a falha, Nick criou uma conta de erro, artificio corriqueiro 

para esconder operações financeiras errôneas, a conta 88888. 

A partir daí, aproveitando brecha, Nick começou a utilizar a conta para ocultar os 

prejuízos financeiros de suas próprias operações mal sucedidas. Com a possibilidade  de 

omitir seus erros, ele se viu na condição de tomar decisões cada vez mais ariscadas. 

Deslumbrados com a performance do jovem financista a administração do Barings permitiu 

que ele acumulasse funções, exercendo assim a função de operador-chefe e operador comum 

ao mesmo tempo.Com isso, as perdas encobridas pela “conta erro” chegavam a milhões e até 

então só ele sabia dos prejuízos.  

Cada vez mais preocupado em cobrir estes prejuízos da conta, especulava e arriscava. 

A fraude foi descoberta quando Nick apostou na tendência de alta das bolsas asiáticas no dia 

seguinte, mas um terremoto de grande magnitude acabou com a cidade de Kobe e derrubou as 

bolsas da região no mesmo dia. Quando os gestores do Banco descobriram, os prejuízos já 

ultrapassavam todo o capital e reservas do banco. A única solução foi a insolvência da 

instituição e sua absorção pelo holandês ING Bank.  

Apontamentos de falhas: a elaboração do cenário futuro para preços e taxas de juros é 

de grande importância para o negocio bancário, faltou definição clara  de  alçadas decisórias. 

Inexistência de segregação de funções, pois Nick chegou a ocupar dois cargos. Enfim, 

inexistência de controles básicos como: dupla conferencia, conciliações controles 

automatizados. 

Caso 2 – Banco Bamerindus - retirado da  revista IstoÉ dinheiro por Damiani (2001) 

Criado em 1971, o banco Bamerindus no Paraná, por Avelino Antônio Vieira, se 

tornou na década de 70 e 80 uma das maiores instituições bancárias da América do Sul. O 

ritmo de crescimento das operações de credito do Bamerindus foi intenso desde 1992, 

perdendo o fôlego após a queda da inflação. As carteiras de credito evoluíram, em media, 

53,8% no período de 1993 a 1994.  

Embora tenha sofrido novas perdas expressivas na segunda metade de 1995, o banco 

teve forte aumento dos depósitos, antes de 1994 e conseguiu recuperar as perdas dos 

primeiros meses de inflação baixa. O Bamerindus financiava se com depósitos a prazo e 

interfinanceiros mais caros e menos estáveis que as modalidades de poupança e de deposito a 

vista. Além disso, esse problema ocorreu devido á expressiva elevação das operações de 

credito de maior risco em um período de inflação elevada, aumentando a exposição dos 

bancos e deixando-os vulneráveis ás mudanças e  oscilações do mercado (Plano Real ) que 

ocorreram no período seguinte. 

Apontamento de falhas: falta de aplicação de politicas adequadas de gestão de risco, 

não cumprimento de normas, uma parte importante dos controles internos é feita a partir de 

normas de uso interno. As normas fornecem direcionamento e suporte na execução das 

tarefas, eliminando dúvidas e reduzindo conflitos entre departamentos.  
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Caso 3 -  Banco Cruzeiro do Sul - retirado da  Veja por Costa e Fernandes (2012) 

Fundado em 1989 pelo Grupo Pullman e adquirido em 1993 pela família Indio da 

Costa, foi nomeado agente do BNDES em 1994 e autorizado a operar no mercado concedendo 

empréstimos de longo prazo e logo após atuou também no segmento de empréstimos para 

empresas de médio porte. Em 2004, ingressou no segmento de crédito consignado para 

aposentados e pensionistas do INSS. Em junho de 2012, dirigentes do Cruzeiro do Sul, 

sabendo que o Banco Central não acompanhava de forma detalhada e frequente os 

empréstimos com valor menor que 5 mil reais, encontraram nesta deficiência uma brecha para 

faturar, por cerca de seis anos, através de concessão de pequenos empréstimos de baixo valor, 

não autorizados pelos clientes, para mais de 300 mil beneficiários do INSS, incluindo pessoas 

que nem detinham conta no banco. Esta infração, entre tantas outras como manipulação de 

números dos balanços e  comercialização irregular de fundos de investimentos onde o 

dinheiro aplicado nessas carteiras eram conduzidos para prover empresas dos próprios 

dirigentes que acabavam por se apossar dos valores, levou o prejuízo ao  escalão de mais de 4 

bilhões de reais (COSTA; FERNANDES, 2012). 

Apontamento de falhas: Faltou talvez uma implantação de confirmações, isso ocorre 

quando a efetivação de  uma atividade é condicionada a confirmação no sistema por um 

terceiro. Toda confirmação deve ser feita somente após apresentação de documentos que 

subsidiam e justificam a transação. Limites de alçadas de acordo com a natureza e o valor dos 

recursos envolvidos.   

Caso 4 – Banco Panamericano - retirado da  Veja por Salim e Faccin (2010) 

Fundado em 1990 pelo empresário e apresentador de TV Silvio Santos e administrado 

ate 2011 pelo Grupo Silvio Santos, seu foco principal era a atuação no varejo, a chamada 

classe B, C, D e E, através de empréstimos pessoais, cartão de crédito, financiamento de 

veículos dentre outros serviços voltados para o publico de classe média baixa. O 

Panamericano chegava em 2010 como 21ºmaior banco do país, até que em outubro deste 

mesmo ano o Banco Central descobriu um rombo de mais de 2,5 bilhões no cofre da 

instituição e várias irregularidades no balanço. 

Identificou se que o banco apresentava uma sequencia de venda de carteiras de crédito 

a outros bancos, que é um mecanismo autorizado pelo Banco Central, porém não  baixava no 

balanço estas operações, com isso o papel ficava duplicado um com o banco vendedor e outro 

com o banco comprador, além disso o Panamericano contabilizava o dinheiro recebido com a 

venda das carteiras como receita obtida e o usava para conceder novos empréstimos a seus 

cliente, aumentando assim sua carteira de crédito que era novamente vendida para outras 

instituições, sem dar a respectiva baixa em seus balanços. Deste modo  o banco  inflava o 

valor dos seus ativos, permitindo que o valor da empresa fosse incrementado antes da abertura 

de seu capital em 2008.  

Em 2010 o Banco Central cruzou os dados das instituições envolvidas nas transações e 

identificou a duplicidade das carteiras de crédito. Foi descoberto também que a conta provisão 

para devedores duvidosos foi fraudada, deixando de contabilizar mais de 500 milhões de reais 

o que aumentou consideravelmente o resultado positivo do banco. Dentre os principais 

mentores da fraude se relata Sandoval e Paladino na época diretores do banco e principais 

beneficiários já que uma elevação no resultado do banco culminaria com maiores bônus e 

continuidade dos mesmos frente as operações do grupo. Findada a apuração dos fatos, 

constatou se que os prejuízos chegaram a ordem de 4 bilhões de reais, fazendo com que o 

Banco Central exigisse a venda da instituição que acabou sendo negociada ao Banco BTG 

Pactual em 2011. 
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Apontamento de falhas: falha na auditoria externa que não detectou irregularidades no 

balanço. O controle interno não verificou corretamente a precisão e a confiabilidade das 

informações contábeis constantes nos balanços e relatórios contábeis.  

 

4 Conclusão 

No trabalho apresentado foi possível verificar a importância de estabelecimento dos 

princípios e metodologias de controles internos emitidas por órgãos reguladores, tanto 

internacionais como nacionais, os quais permitem a elaboração de politicas de controles 

internos nas instituições financeiras. Os novos rumos do mercado ditam  a adoção de praticas 

modernas de gestão levando as organizações a procederem mudanças estruturais que 

permitam manter a empresa focada para as metas de lucratividade e para o alcance de sua 

missão, preservando  um controle rígido sobre os riscos que são gerado na gestão dos 

recursos. 

Constatou se também que a atividade de auditoria interna encontra- se em movimento 

acelerado, alinhando se ás novas exigências do mercado. A antiga função de “fiscalização” já 

não é a principal, hoje a auditoria interna assume uma nova função, proativa, de avaliação 

objetiva e consultoria, ajudando a organização a atingir seus objetivos, melhorando a 

efetividade da gestão dos riscos, do controle interno e governança. 

Os controles internos criam e agregam valor aos negócios da organização, detectando 

oportunidades que possam auxiliar na otimização de resultados e na prevenção de ocorrências 

de erros, perdas, ineficiências, falta de controle, desconfianças, desvios e ate fraudes.  

Desta forma é notório perceber que os controles internos possuem grande importância 

também na  gestão dos riscos operacionais e para solvência e solidez do sistema financeiro, 

principalmente após a ocorrência de inúmeros eventos que resultaram em perdas significativas 

para as instituições bancarias nos últimos anos. 

O estabelecimento de controles internos, com todos os componentes necessários, 

constitui-se numa importante ferramenta de gestão para o atingimento dos objetivos 

organizacionais, pois contribuem para a proteção dos ativos da empresa incentivando a 

obediência ás politicas internas e externas e o alcance da eficiência operacional. 

Diante disso, pode se concluir que os controles internos tem contribuído de forma 

eficiente na gestão dos riscos inerentes á atividade bancaria, pois ajuda os bancos a conhecer 

melhor seus pontos vulneráveis, colaborando na prevenção e na detecção de eventos 

indesejáveis, que possam levar a prejuízos operacionais inesperados. 
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