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E você aprende que realmente pode suportar... 
Que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se 

pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. 

William Shakespeare 

http://pensador.uol.com.br/autor/william_shakespeare/
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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo proposto verificar o papel da auditoria interna 
na gestão de uma cooperativa de crédito. De forma geral, o objetivo desta pesquisa 
é analisar a importância do relatório da auditoria na gestão de uma cooperativa de 
crédito. Especificamente, avaliar se o risco apontado pela auditoria interna tem 
alguma relação com o resultado e índice de inadimplência. A metodologia utilizada 
no estudo contemplou a pesquisa bibliográfica e estudo de caso, através da 
confrontação dos relatórios da auditoria com os respectivos resultados da 
cooperativa. De acordo com a hipótese da pesquisa através do presente estudo foi 
possível verificar que se a Cooperativa levar em consideração o relatório da 
Auditoria Interna, seus riscos diminuirão, e em consequência disto, apresentará um 
melhor resultado no fim do exercício. 
 
Palavras-Chave: Auditoria interna. Cooperativa. Gestão. Resultado. Inadimplência.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Na realidade em que vivemos, necessitamos de soluções mais simples, 

precisamos de ajuda para realizar muitas de nossas conquistas e uma das soluções 

encontradas pela nossa sociedade foi o cooperativismo. 

 A concepção de uma cooperativa ocorre a partir de interesses comuns, que 

buscam satisfazer aspirações e necessidades econômicas e sociais. Esse tipo de 

sociedade possui uma dupla natureza, pois contempla o lado econômico e o social 

dos seus cooperados. Cada membro é considerado ao mesmo tempo sócio e 

usuário do sistema cooperativista.  

 O cooperativismo não visa lucros e o resultado alcançado é distribuído 

proporcionalmente entre os cooperados. Atualmente existem cooperativas dos mais 

diversos ramos: consumo, agropecuária, saúde, trabalho, educação, crédito entre 

outros. 

 Sendo um forte instrumento de desenvolvimento local, já que seus recursos e 

lucros são distribuídos na comunidade onde está inserida, a cooperativa representa 

uma melhoria contínua e crescente, que gera na região maior renda, fortalecimento 

local e inclusão social. 

 Este trabalho será desenvolvido com o intuito de analisar qual a relação do 

risco apontado pela Auditoria Interna com o desempenho da Cooperativa, tomando 

como base seu resultado. 

  

1.1 Contextualização e Justificativa 

 

 

 As cooperativas são de suma importância na região onde estão inseridas, 

devido a sua grande atuação no campo social, nas Cooperativas de Crédito Rural 

essa característica é ainda mais acentuada, já que possui em sua essência a 

inclusão social, com grande foco na estruturação do pequeno agricultor, para que 

ele permaneça no campo e consiga estruturar sua propriedade, aumentando assim 

sua produção. 
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 Beuren (2008, p. 65) nos diz que a justificativa da pesquisa deve estar 

interligada com a relevância da pesquisa a que se propõe. E a relevância por sua 

vez, “deve estar relacionada à área em que se está buscando sua formação 

acadêmica, à área de atuação profissional, à sociedade em geral”. 

 Levando em consideração a importância do sistema cooperativista para o 

local onde está inserido, o fato de o „pesquisador‟ trabalhar em uma cooperativa e o 

interesse do pesquisador em relação à auditoria, o presente trabalho relaciona estes 

assuntos, com o intuito de estabelecer uma relação entre o risco apontado pela 

auditoria e o resultado da cooperativa. 

 A cooperativa que será analisada neste trabalho será a Cooperativa de 

Crédito Rural com Interação Social de Ibema, que possui sua área de abrangência 

em três municípios (Ibema, Catanduvas e Campo Bonito) de economia basicamente 

rural, onde a maior fatia da renda da população é obtida pela produção de leite dos 

agricultores. 

 Dentro de uma cooperativa de crédito existe um enorme leque de produtos e 

serviços, necessitando, portanto, de alguns controles mais eficazes, para que a 

cooperativa tenha o mínimo possível de perca e risco em suas operações 

financeiras, e com a função de minimizar estes riscos temos a Auditoria Interna, que 

vem para indicar em quais áreas os controles da cooperativa estão deficitários.  

 

1.2 Descrição do Problema 

 

 

 Todo trabalho científico está determinado a resolver um problema, o qual 

deve representar as dificuldades a serem sanadas, de acordo com Silva (2010, p. 

45) o problema surge “como uma indagação necessária em busca de soluções” e na 

empresa em questão, a Cooperativa de Crédito Rural Com Interação Solidária de 

Ibema, uma das grandes dificuldades está em diminuir o risco de suas operações, 

sendo que hoje a melhor ferramenta que a cooperativa dispõe para tentar amenizar 

e controlar seus riscos é a Auditoria Interna. 

 Sendo assim este trabalho tem o seguinte problema da pesquisa: A aplicação 

e uso da auditoria interna como mecanismo de auxilio a alta gestão, contribui para a 

redução da inadimplência e aumento do resultado operacional da cooperativa? 
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1.3 Objetivos 

 

  

 O objetivo indica o fim que o trabalho se propõe a atingir ao término da 

pesquisa, ou seja, constitui-se de ações para responder o problema da pesquisa, os 

objetivos são demasiadamente importantes para o entendimento e desenvolvimento 

da pesquisa. 

 Beuren (2008, p. 65) diz que o objetivo geral indica uma ação ampla do 

problema, por isso deve ser elaborado com base na pergunta da pesquisa, sendo 

assim, o objetivo geral deste trabalho é: analisar a importância do relatório da 

auditoria interna na gestão de uma cooperativa de crédito. 

 Os objetivos específicos são ações pormenorizadas do objetivo geral, 

facilitando assim sua execução, descrevem as ações para alcançar o objetivo geral, 

Silva (2010, p. 52) define objetivos específicos como “um desdobramento do objetivo 

geral em questões mais especificas”.  

 Podemos relatar os objetivos específicos nos seguintes: 

a) Elaborar a fundamentação teórica sobre cooperativa de crédito e auditoria 

Interna; 

b) Coletar os dados sobre os relatórios dos últimos dois anos da Auditoria 

Interna; 

c) Obter os valores de resultados de cada ano da cooperativa, e seus índices 

de inadimplência; 

d) Confrontar os níveis de risco apontado pela Auditoria Interna com o 

resultado (sobras ou perdas) da Cooperativa e índice de inadimplência dos 

respectivos períodos. 

 

 

1.4 Delimitação do Trabalho 

 

 

De acordo com Silva (2010, p. 44) “delimitar significa por limites, isto é, 

determinar a profundidade, abrangência e extensão do assunto”, desse modo este 

trabalho fica limitado a ser realizado na Cooperativa de Crédito Rural Com Interação 
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Solidária de Ibema, localizada na região oeste do Paraná, sediada na cidade de 

Ibema-Pr, o estudo será realizado no período de fevereiro a novembro de 2013, 

onde serão analisados os relatórios da Auditoria Interna, as Demonstrações de 

Sobras ou Perdas e índices de inadimplência dos anos de 2011 e 2012. 

 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

  

 O presente trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo trata da introdução, problemática e traz os objetivos geral e específicos; o 

segundo capítulo compreende a revisão da literatura, estabelecendo os conceitos de 

cooperativismo, principalmente de cooperativa de crédito e Auditoria Interna; o 

terceiro capítulo traz a metodologia empregada na realização do trabalho, bem como 

a abordagem da pesquisa e coleta de dados; o quarto capítulo aborda o 

desenvolvimento da pesquisa; e, por fim, o quinto capítulo aponta as conclusões e 

recomendações do trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 No capítulo da fundamentação teórica abordaremos conceitos referentes ao 

cooperativismo, focado nas cooperativas de crédito, e auditoria, com destaque para 

auditoria operacional, de acordo com Beuren (2008, p. 70), este capitulo é de 

fundamental importância para fazer a análise e interpretação dos dados coletados, 

uma vez que ela busca relacionar os dados empíricos com a teoria. 

 

 

2.1 Cooperativa 

 

 

 De acordo com Jerônimo, Maraschin e Silva (2006, p. 03) cooperativa pode 

ser definida com uma organização de caráter permanente, criada por um 

agrupamento de indivíduos com interesse comum, visando à realização de 

atividades econômicas relacionadas com o progresso econômico e o bem-estar dos 

associados, que são os proprietários e usuários da organização. 

 A Lei 5.764 (1971, Art. 4°) que regulamenta a Política Nacional do 

Cooperativismo define as cooperativas como: “sociedades de pessoas, com forma e 

natureza jurídicas próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas 

para prestar serviços aos associados”. 

 Cruzio (2000, p 13), também nos traz uma definição de cooperativa: 

 

Cooperativa é a união de trabalhadores ou profissionais diversos, que se 
associam por iniciativa própria, sendo livre o ingresso de pessoas, desde 
que os interesses individuais em produzir, comercializar ou prestar um 
serviço não sejam conflitantes com os objetivos gerais da cooperativa.  
 
 

Ou seja, cooperativa é uma sociedade criada por um grupo de pessoas 

unidas voluntariamente visando interesses comuns, propiciando melhora na 

condição econômica e social dos seus associados. 

As sociedades cooperativas possuem um perfil de sociedade sem fins 

lucrativos, já que seu objetivo esta voltado aos associados. As Cooperativas podem 
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adotar como objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, sendo que a 

Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) reconhece 13 ramos de sociedades 

cooperativas: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, 

infraestrutura, mineral, produção, saúde, trabalho, transporte, turismo e lazer. 

 

 

2.1.1 Surgimento da Cooperativa 

 

 

 A cooperação entre os homens foi experimentada desde a antiguidade, mas o 

seu surgimento é marcado historicamente pela união de 28 tecelões, em 21 de 

outubro de 1844, em Manchester, na Inglaterra. 

 

Os tecelões de Rochdale buscavam naquele momento uma alternativa 
econômica para atuarem no mercado, frente ao capitalismo ganancioso que 
os submetiam a preços abusivos, exploração da jornada de trabalho de 
mulheres e crianças, que trabalhavam até 16h diárias, e do desemprego 
crescente advindo da revolução industrial. (VEDOVATTO, 2009, p. 15) 
 
 

 Namorado (2007, p. 09) nos diz que “o êxito da Cooperativa dos Pioneiros de 

Rochdale validou a experiência e consagrou princípios e as regras assumidas, 

instituindo um paradigma cooperativista hoje, mais de 160 anos depois, dominante à 

escala mundial”. 

No Brasil, o inicio do cooperativismo é atribuído por muitos autores ao fim da 

escravidão. Santos, Gouveia e Vieira (2008, p. 06) destacam o fato de que “os 

negros fugitivos formavam quilombos utilizando formas gregárias de sociedade; 

havia produção coletiva, distribuição de tarefas e não havia propriedade privada”. 

 
 
O cooperativismo moderno passa a assumir forma no Brasil em meados do 
século XIX. Em 1847, conforme muitos autores advogam, o francês Jean 
Maurice Faivre [...] fundou no Sertão do Paraná a Colônia Tereza Cristina, 
articulada sob o ideal cooperativista, ainda que de curta duração, essa 
iniciativa constituiu um importante passo ao firmamento do cooperativismo 
no Brasil (SANTOS, GOUVEIA E VIEIRA, 2008, p. 07). 
 
 

 Santos, Gouveia e Vieira (2008, p. 07) enfatizam que devemos considerar 

como importantes para o inicio do cooperativismo no Brasil iniciativas como a 

fundação da Sociedade Cooperativa dos Funcionários Públicos de Ouro Preto em 
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1889, e a atuação do jesuíta suíço Theodor Amstad, que incentivou a criação de 

uma cooperativa de crédito rural em 1902, no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

2.1.2 Características das sociedades cooperativas 

 

 

 Conforme Santos, Gouveia e Vieira (2008, p. 25) as sociedades cooperativas 

se distinguem das demais formas de sociedades por apresentarem alguns 

elementos peculiares, sendo eles: 

a) Formação do quadro social: As cooperativas possuem adesão livre e 

voluntaria e não há um número máximo de associados. 

b) Capital social: as sociedades cooperativas possuem capital social 

variável, que pode aumentar ou diminuir conforme o número de associados, outra 

característica é a impossibilidade de cessão, por parte do associado, de suas 

quotas-partes a terceiros. 

c) Representatividade: A sociedade cooperativa é gerida através de uma 

autogestão democrática, onde as principais decisões são tomadas nas assembleias, 

o quórum é baseado no número de associados, onde cada associado tem direito a 

um voto, e não no capital, como acontece nos demais tipos de sociedades. 

d) Sobras líquidas resultantes das operações: Como as sociedades 

cooperativas não tem por objetivo o lucro, é adotada a denominação de “sobras 

líquidas” para o que seria o "lucro líquido” das demais sociedades com fins 

lucrativos. 

e) Objeto social: O objeto social da sociedade cooperativa é a prestação 

direta de serviços aos associados e, para tanto, poderá desempenhar qualquer 

gênero de serviço, operação ou atividade. 

Namorado (2007, p. 15) nos traz uma característica peculiar às cooperativas: 

 

Representam, em si mesmas, um enriquecimento cultural, quer dos 
cooperadores enquanto indivíduos, quer delas próprias enquanto 
experiências organizativas de um tipo particular. De fato, a cooperatividade, 
embora valha pelos resultados a que conduz, ou pelas externalidades 
solidarias que suscite, vale também como experiência vivida, como reflexo e 
elemento de propulsão endógena de mudança.  
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 Em resumo, as características das sociedades cooperativas estão 

relacionadas ao bem estar do quadro social, seja em questão da formação de seus 

associados, igualdade na tomada de decisões e na representatividade ou na 

execução de seu objeto social visando melhorar de forma econômica/social a vida 

de seus cooperados. 

 

 

2.1.3 Princípios cooperativistas 

 

 

 De acordo com Santos, Gouveia e Vieira (2008, p. 04) os princípios que hoje 

norteiam o cooperativismo são: 

 a) Adesão Livre e voluntária: as cooperativas são organizações voluntarias, 

abertas a todas as pessoas, independente de raça, sexo, classe social, opção 

política e/ou religiosa, desde que possam cumprir com as responsabilidades 

decorrentes de se aderir à cooperativa; 

 b) Gestão democrática e livre: o controle da cooperativa encontra-se nas 

mãos de seus membros, que participam ativamente na formulação de políticas e 

tomada de decisão. Os cooperados elegem representantes de seus direitos para 

administrar a sociedade; 

 c) Participação econômica dos associados: todos os cooperados contribuem 

de maneira equitativa para a formação do capital da sociedade cooperativa, que é 

controlado democraticamente;  

 d) Autonomia e independência: as cooperativas são organizações autônomas, 

de ajuda mútua, controlada por seus membros. Quaisquer acordos firmados com 

outras instituições (públicas ou não) ou mesmo a busca por capital externo deverão 

ser feitos de modo que sejam assegurados o controle democrático da cooperativa 

pelos seus membros e a autonomia;  

 e) Educação, formação e informação: a promoção da educação e formação 

de seus associados, como forma de capacitá-los para efetuarem mais eficazmente 

suas atribuições dentro do sistema cooperativista, faz parte de um dos objetivos 

essenciais da cooperativa; 

 f) Intercooperação: trabalho conjunto através de estruturas locais, regionais, 

nacionais e internacionais de maneira a fortalecer o cooperativismo. Os 
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empreendimentos conjuntos podem maximizar os resultados a serem alcançados 

pelas cooperativas e fortalecer o movimento como um todo; 

 g) Preocupação pela comunidade (responsabilidade social): as cooperativas 

trabalham para o bem estar de suas comunidades, através da execução de 

programas socioculturais, realizados em parceria com o Governo e outras entidades 

civis. A intimidade entre cooperativa e associado torna possível benfeitorias, de 

ordem econômica, social e cultural, de determinado alcance geográfico. As 

cooperativas também tem a responsabilidade de zelar pela preservação ambiental 

dessas comunidades; 

 

 

2.1.4 Direitos e deveres dos associados 

 

 

 O cooperado assume direitos e deveres perante a cooperativa que, conforme 

Santos, Gouveia e Vieira (2008, p. 05) são os seguintes: 

Deveres:  

- participar das assembleias; 

- operar com a cooperativa; 

- acatar a decisão da maioria; 

- votar nas eleições da cooperativa; 

- cumprir os compromissos com a cooperativa; 

- denunciar falhas,  

- discutir os problemas da cooperativa entre o meio interessado, isto é, dentro 

da própria cooperativa; 

- manter-se informado a respeito da cooperativa; 

- acompanhar os eventos de educação cooperativista. 

Direitos: 

- votar e ser votado; 

- participar das operações da cooperativa; 

- receber retorno proporcional as suas operações no final do exercício; 

- examinar livros e documentos; 

- convocar assembleia, caso seja necessário; 

- solicitar esclarecimento ao conselho de administração; 
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- opinar e defender ideias; 

- propor medidas de interesse da cooperativa; 

- demitir-se da cooperativa e receber seu capital, de acordo com o Estatuto. 

 A igualdade de direito e deveres dos associados é assegurada pela 

cooperativa, que não pode estabelecer diferenciações de qualquer espécie entre os 

associados, bem como não pode impedir ao livre exercício dos direitos sociais. 

 

 

2.1.5 Símbolo Universal do cooperativismo 

 

 

 

FIGURA 01 – SIMBOLO INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO 

 

O símbolo mundialmente conhecido do cooperativismo é formado por um 

círculo verde escuro abraçando dois pinheiros num fundo amarelo. Santos, Gouveia 

e Vieira (2008, p. 13) explicam que o símbolo indica a união do movimento, a 

imortalidade de seus princípios, a fecundidade de seus ideais e a vitalidade de seus 

adeptos, além da figura dos pinheiros que se projetam para o alto, procurando subir 

cada vez mais. 

 

 

2.1.7 Hierarquia das cooperativas 

 

 

 Nas cooperativas existem órgãos internos que atuam na sua administração, 

entretanto, de acordo com Vedovatto (2008, p. 17) a hierarquia é formada da 

seguinte forma:  
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a) assembleia geral, sendo órgão de poder máximo, contando com a 

participação de todos os associados; 

b) conselho fiscal que possui poder fiscalizador; 

c) conselho de administração constituído pelos cargos de presidente, vice-

presidente, secretário e conselheiros que atuam com base no organograma.  

 

 

2.1.7 Regulamentação das sociedades cooperativas 

 

 

 A contabilidade nas sociedades cooperativas é norteada por diversas 

entidades e órgãos regulamentadores e fiscalizadores. Santos, Gouveia e Vieira 

(2008, p. 107) mostram uma figura destacando estes órgãos, e a seguir o que 

corresponde a cada um deles: 

 

 

 

FIGURA 02 - NORMATIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

FONTE: Santos, Gouveia e Vieira, 2008, p. 107. 

   

Lei n 5.764/71: Criada em 16 de dezembro de 1971, regula o funcionamento 

das cooperativas no Brasil, define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o 



20 

 

regime jurídico das sociedades cooperativas, além de instituir a obrigatoriedade da 

criação de reservas obrigatórias, destinação das sobras, entres outros. 

Legislação tributaria: De acordo com Santos, Gouveia e Vieira (2008, p. 107) 

prescreve uma série de normas que dizem como devem ser contabilizados os fatos 

contábeis que afetam a apuração dos tributos e facilitem a fiscalização por parte dos 

órgãos públicos. 

Caixa Econômica Federal (CEF): Fiscaliza e controla as cooperativas de 

habitação. 

OCB: Recomenda práticas gerenciais e contábeis para as sociedades 

cooperativas. 

Banco Central do Brasil: Fiscaliza e controla as cooperativas de crédito e as 

seções das agrícolas mistas. 

Ministério da Agricultura: Fiscaliza e controla as demais cooperativas. 

 Conselho Federal de Contabilidade (CFC): determina as normas e os 

princípios fundamentais da Contabilidade, os quais as cooperativas também devem 

seguir. 

 

 

2.1.8 Sobras ou perdas 

 

 

 As sociedades cooperativas trabalham com um fim social, buscando 

satisfazer as necessidades de seus associados em determinado aspecto, sendo 

assim, o lucro não é o objetivo da cooperativa, sendo considerada uma entidade 

sem fins lucrativos. 

A grande maioria das operações das cooperativas são com os sócios, sendo 

considerados atos cooperativos, a Lei 5.764/71 em seu art. 79, define ato 

cooperativo: “Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas 

e seus associados, entre estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando 

associadas, para a execução dos objetivos sociais”. Ou seja, ato cooperativo são as 

operações da cooperativa com os seus associados, e atos não cooperativos são as 

operações com terceiros (pessoas estranhas à cooperativa). 

O resultado dos atos cooperativos, por se tratarem de operações com 

associados para fins de atingir o objetivo social não é tributado, somente as 
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operações com terceiros que neste caso seguem os mesmos padrões de uma 

empresa normal, ou seja, com fins lucrativos. 

 

Numa sociedade com finalidade lucrativa, há despesas, receitas, lucro ou 
prejuízo, conforme apuração do resultado, mas na sociedade cooperativa, 
dada a sua natureza diferenciada, não aparecerão tais figuras, pelo menos, 
quando se tratar de ato cooperativo (SANTOS, GOUVEIA e VIEIRA, 2008, 
p. 118). 

 

Tem se então o resultado das sobras ou perdas das operações referentes a 

atos cooperativos, e apuração de lucro ou prejuízo das operações relacionadas a 

atos não associados. A figura de Santos, Gouveia e Vieira (2008, p. 133) exemplifica 

essa separação, 

 

 

 

FIGURA 03 - APURAÇÃO DO RESULTADO, SOBRAS E PERDAS. 

FONTE: Santos, Gouveia e Vieira, 2008, p.133. 
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 A destinação das sobras, ou seja, o resultado de operações com associados 

conforme Bittencourt (2001, p. 91) deve ser distribuído da seguinte forma: 

 a) 10% para o Fundo de Reserva, destinado a reparar perdas e atender ao 

desenvolvimento das atividades da cooperativa; 

 b) 5% para a Reserva de Assistência Técnica e Educacional (Rates), 

destinado à prestação de assistência aos associados e seus familiares; 

 c) o saldo restante ficará à disposição da assembleia geral, que decidirá sobre 

a atribuição de juros ao capital integralizado, que não podem ser superiores a 12% 

ao ano, a distribuição de sobras e a capitalização ou formação de novos fundos 

sociais. 

O lucro do exercício através dos resultados de atos não cooperativos deve ser 

destinado a compor a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social 

(RATES). 

Bittencourt (2001, p. 92) explica que no caso de se verificarem perdas 

resultantes de atos cooperativos ou prejuízos resultantes de atos não cooperativos 

estes devem ser absorvidos pelo Fundo de Reserva, no caso deste ser insuficiente, 

o restante será ressarcido pelos próprios associados, mediante sistema de rateio, 

conforme a Lei n 5.763/71. 

 

 

2.1.9 Ramos de Cooperativa 

 

 

 De acordo com o art. 5 da número Lei 5.764/71 “as sociedades cooperativas 

poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade”, a 

OCB (2013) reconhece 13 ramos de sociedades cooperativas sendo elas: 

a) Ramo agropecuário: Cooperativas de produtores rurais ou agropastoris 

e de pesca, caracterizam-se pelos serviços prestados aos associados, como 

recebimento ou comercialização da produção conjunta, armazenamento e 

industrialização, além da assistência técnica, educacional e social. 

b) Ramo consumo: Cooperativas dedicadas à compra em comum de 

artigos de consumo para seus cooperados.  
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c) Ramo crédito: Cooperativas destinadas a promover a poupança e 

financiar necessidades ou empreendimentos dos seus cooperados. Atua no crédito 

rural e urbano. 

d) Ramo educacional: Cooperativas de profissionais em educação, de 

alunos, de pais de alunos, de empreendedores educacionais e de atividades afins.  

e) Ramo especial: Cooperativas constituídas por pessoas que precisam 

ser tuteladas ou que se encontram em situações de desvantagem nos termos da Lei 

9.867, de 1999. As cooperativas atuam visando à inserção no mercado de trabalho 

desses indivíduos, à geração de renda e à conquista da sua cidadania.  

f) Ramo habitacional: Cooperativas destinadas à construção, 

manutenção e administração de conjuntos habitacionais para o seu quadro social. 

g) Ramo infraestrutura: Cooperativas que atendem direta e 

prioritariamente o seu quadro social com serviços essenciais, como energia e 

telefonia.  

h) Ramo mineral: Cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, 

lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais.  

i) Ramo produção: Cooperativas dedicadas à produção de um ou mais 

tipos de bens e produtos, quando detenham os meios de produção.  

j) Ramo saúde: Cooperativas que se dedicam à preservação e promoção 

da saúde humana. 

k) Ramo trabalho: Cooperativas que se dedicam à organização e 

administração dos interesses inerentes à atividade profissional dos trabalhadores 

associados para prestação de serviços não identificados com outros ramos já 

reconhecidos, com a finalidade de melhorar a remuneração e as condições de 

trabalho, de forma autônoma. Este é um segmento extremamente abrangente, pois 

os integrantes de qualquer profissão podem se organizar em cooperativas de 

trabalho.  

l) Ramo transporte: Cooperativas que atuam na prestação de serviços de 

transporte de cargas e passageiros.  

m) Ramo turismo e lazer: Cooperativas que prestam ou atendem direta e 

prioritariamente o seu quadro social com serviços turísticos, lazer, entretenimento, 

esportes, artísticos, eventos e de hotelaria. 
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2.1.9.1 Cooperativa de Crédito 

 

 

 As cooperativas de crédito funcionam como qualquer outra instituição 

financeira, porém, possui características próprias, onde os cooperados participam 

diretamente da gestão definindo suas diretrizes e linhas de atuação.  

 Bittencourt (2001, p. 23) define cooperativa de crédito como: 

 

[...] uma associação que presta basicamente os mesmos serviços 
fornecidos pelos bancos: financia a produção e os investimentos, cobra 
contas, fornece talão de cheques e opções de aplicações para seus 
associados. Por outro lado, é diferente de um banco, pois seus proprietários 
são os seus clientes, não precisando ter lucro para funcionar, bastando ser 
remunerada o suficiente para saldar suas próprias contas. Seus custos são 
rateados entre o quadro social na forma de juros e de pequenas taxas, 
assim quanto menores forem os custos da cooperativa, menores podem ser 
os juros e as taxas cobradas por estas. 

 

 O Instituto Infocos (2013, p. 71) destaca que apesar das cooperativas de 

crédito fazerem parte do sistema financeiro elas têm finalidade social e não lucrativa, 

se apresentam no setor financeiro com o objetivo de democratizar o crédito. 

 As cooperativas de crédito oferecem aos seus associados todos os serviços 

que as demais instituições financeiras possuem, como conta corrente, talão de 

cheques, depósitos, seguros, cartão de crédito, pagamentos de títulos, empréstimos, 

financiamento de capital de giro, investimentos nas estruturas produtivas, custeios, e 

investimentos em habitação, e além disso as cooperativas de crédito se preocupam 

com os custos de seus associados no acesso ao serviço financeiro, por isso 

trabalham para oferecer taxas abaixo do mercado financeiro. 

 

 

2.1.9.1.1 A história do Cooperativismo de Crédito  

 

 

As primeiras cooperativas de crédito foram organizadas na Europa, de acordo 

com o exposto por Bittencourt (2001, p. 31) “a ideia era permitir que as pessoas 

juntassem dinheiro e pudessem tomar empréstimos mutuamente, criando assim 

condições para que a população mais pobre do campo pudesse ter alternativas para 
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sair da miséria e melhorar de vida”. Dessa forma a experiência do cooperativismo de 

crédito se expandiu por todo o mundo. 

 O Instituto Infocos (2013, p. 49) afirma que no Brasil, o cooperativismo de 

crédito surgiu no início do século XX, trazido por imigrantes alemães e italianos. Eles 

implantaram um sistema de crédito cooperativo nos moldes das organizações que 

existiam em suas cidades e vilas de origem, na tentativa de resolver seus problemas 

de crédito, produção e consumo. A primeira cooperativa brasileira foi fundada na 

serra gaúcha em 1902, mais especificamente na cidade de Nova Petrópolis, a qual 

estando em funcionamento até hoje. 

 A partir desta iniciativa, outras organizações de crédito foram sendo criadas 

no Rio Grande do Sul, e que posteriormente, foram sendo difundidas para os demais 

estados brasileiros, principalmente da região Sul e Sudeste. 

 

 

2.1.9.1.2 Legislação das Cooperativas de Crédito 

  
 
 

Vedovatto (2009, p. 17) nos informa que as cooperativas de crédito regem-se 

pelo disposto nas Leis 5.764, de 16.12.1971, 4.595 de 31.12.1964, Lei 

Complementar 130 de 17.04.2009, pelos atos normativos emitidos pelo Conselho 

Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e pelo respectivo estatuto social. 

a) Lei n 4.595/64: dispõe sobre a política e as instituições monetárias, 

bancárias e creditícias; 

b) Lei n 5.764/71: define a política nacional de cooperativismo institui o 

regime jurídico das sociedades cooperativas; 

c) Resolução do BACEN n 2.025: altera e consolida as normas relativas à 

abertura, manutenção e movimentação de contas de depósito; 

d) Resolução do BACEN n 2.099: define valores mínimos de capital e 

patrimônio líquido; 

e) Resolução do BACEN n 2.267: trata da indicação do responsável pela 

contabilidade/auditoria; 

f) Resolução do BACEN n 2.554: dispõe sobre a implantação de sistemas 

de controles internos e auditoriais; 
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g) Resolução do BACEN n 2.771: aprova regulamento que disciplina a 

constituição e o funcionamento de cooperativas de crédito. 

h) Estatuto Social: “normalmente obedece a um padrão, em que estão os 

requisitos obrigatórios que constam na lei sobre cooperativismo e na lei do Sistema 

Financeiro Nacional, além de outras questões impostas por meio de resoluções do 

BACEN.” (BITTENCOURT, 2001, p. 79) 

 

 

2.1.9.1.3 Características de uma cooperativa de crédito 

 

 

De acordo com Bittencourt (2001, p. 37) uma cooperativa de crédito deve ser 

caracterizada por ser: 

a) uma “sociedade de pessoas” voluntárias: é a escolha por uma forma 

comum de ação. Um sócio não é aquele que apenas integraliza o capital social, mas 

é aquele que adere aos objetivos da instituição; 

b) um conjunto de indivíduos que aderem a um projeto comum: o 

cooperativismo supõe uma forte solidariedade econômica, repartida e admitida pelos 

membros; 

c) satisfazer às necessidades individuais: uma cooperativa está a serviço de 

seus membros; 

d) utilizar uma filosofia empresarial: uma cooperativa de crédito não é uma 

“obra de assistência social”, sobretudo em uma economia de mercado. Para 

sobreviver, ela tem necessidade de adotar instrumentos de gestão e de gerenciar 

sua rentabilidade; 

e) deve ser administrada por responsáveis escolhidos pelos membros e por 

técnicos assalariados. 

Portanto, uma cooperativa de crédito deve ser caracterizada pela vontade 

coletiva de realizar um projeto, baseado em regras concebidas e uma filosofia 

aceitas por todos os envolvidos. 
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2.1.9.1.4 Princípios de uma cooperativa de crédito 

 

 

Alguns princípios básicos devem nortear a constituição e o funcionamento de 

uma cooperativa de crédito. Bittencourt (2001, p. 34) nos diz que por ser um sistema 

de crédito, a cooperativa está ligada à evolução da moeda, também está submetida 

às regras de regulação e de controle do mercado financeiro, além de ter uma 

finalidade social, fator que pode diferenciá-lo dos sistemas de crédito tradicionais, 

dependendo da lógica e da prática de atuação adotada.  

Bittencourt (2001, p. 34) também traz as lógicas de ação mais comuns de 

uma cooperativa de crédito, sendo elas: 

a) lógica financeira: o objetivo é ganhar dinheiro por meio do crédito. O 

importante é recuperar os recursos envolvidos com o maior benefício possível; 

b) lógica de rentabilidade econômica: o objetivo é obter a melhor rentabilidade 

possível. Para isto serão tomadas as melhores garantias, as melhores taxas (para a 

cooperativa, é claro) e serão escolhidos os setores de atividades mais rentáveis; 

c) lógica administrativa: comum entre os financiamentos públicos e privados 

que são submetidos a normas restritivas. Preocupa-se mais com a burocracia e o 

respeito aos regulamentos, normas e controles; 

d) lógica de desenvolvimento: o objetivo é contribuir para o crescimento da 

riqueza nacional e individual, procurando soluções para o equilíbrio social e 

territorial. Enfim, colocar o Sistema em função do desenvolvimento local, sempre 

associado aos atores sociais que lutam pelo desenvolvimento sustentável.  

Por isto, não basta que seja uma cooperativa de crédito para que cumpra 

uma função social importante, é preciso que atue dentro de uma lógica de 

desenvolvimento. 
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2.1.9.1.5 Empréstimos e controles 

 

 

O principal serviço de uma cooperativa de crédito é o de emprestar dinheiro a 

seus cooperados, assim as cooperativas praticam diferentes modalidades de 

empréstimos ou financiamentos, com taxas de juros distintas. 

 

As cooperativas de crédito atuam normalmente com um volume de recursos 
maior do que outras instituições de microcrédito, além de serem mais 
controladas e fiscalizadas pelo Banco Central, a sua administração precisa 
ser mais qualificada, exigindo também um maior nível de organização de 
sua base (BITTENCOURT, 2001, p. 71). 

 
 

 Por se tratar de uma Cooperativa de Crédito, a instituição assume alguns 

riscos, Toledo (2012, p. 02) nos informa que muitas vezes ocorrem dificuldades na 

conclusão do ciclo do crédito, o qual seria emprestar, aplicar, gerar recurso e 

posteriormente devolver ao agente financeiro. Em alguns casos, no final do ciclo, há 

situação de inadimplência por parte do agricultor. 

Conforme Bittencourt (2001, p. 89) mesmo que as cooperativas busquem 

garantir-se de todas as formas, sempre haverá algum nível de inadimplência, por 

menor que seja. Desse modo, para tentar se proteger da inadimplência e de 

possíveis ineficiências, as cooperativas passaram a utilizar a auditoria interna como 

ferramenta para aumentar seus controles internos e diminuir seus riscos. 

 

 

2.2 Auditoria 

 

 

 As cooperativas de crédito, assim como outras instituições do sistema 

financeiro, são reguladas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do 

Brasil, e estes órgãos estabelecem a obrigatoriedade da realização de auditorias, 

para que possa verificar e garantir que as regras e procedimentos das operações 

realizadas estejam de acordo com o estabelecido na legislação vigente e os 

princípios de contabilidade. (VEDOVATTO, 2009, p. 08) 

 A Auditoria funciona como uma ferramenta de controle, e tem muito a 

colaborar na gestão das entidades, já que a complexidade operacional e demandas 
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por controles do patrimônio exigem acompanhamento efetivo por parte dos gestores, 

acionista, controladores ou fornecedores de capital. 

A Auditoria é uma atividade especializada que compreende a coleta de dados 

e análise da produtividade e rentabilidade da entidade. Segundo Pinho (2007, p. 

114) a auditoria tem como premissa buscar respostas sobre os aspectos da: 

a) eficiência: presume-se na obtenção de níveis máximos de produção com o 

mínimo de recursos possíveis; 

b) economicidade: presume-se na utilização ótima dos recursos humanos, 

materiais e financeiros, considerando a relação custo/beneficio; 

c) eficácia: presume-se que os resultados obtidos estejam de acordo com os 

objetivos propostos para a entidade. 

A Auditoria tem a responsabilidade de alertar os gestores sobre os riscos que 

a instituição esta exposta, possibilitando assim a implantação de ações preventivas 

e corretivas e necessárias para o bom andamento dos negócios. 

 

 

2.2.1 Conceito de Auditoria 

 

 

 De forma bastante simples, Crepaldi (2010, p. 03) define auditoria como o 

levantamento, estudo e avaliação sistemática das transações, procedimentos, 

operações, rotinas e das demonstrações financeiras de uma entidade. 

 De acordo com Lisboa (2008, p. 09): 

 

A Auditoria [...] tem por finalidade desenvolver um plano de ação que auxilie 
a organização a alcançar seus objetivos adotando uma abordagem 
sistêmica e disciplinada para a avaliação e melhora da eficácia dos 
processos de gerenciamento de riscos com o objetivo de adicionar valor e 
melhorar as operações e resultados de uma organização. 

  

 Dentre vários conceitos de auditoria podemos tomar o de Franco e Marra 

(2009, p. 28) como um dos mais completos: 

 

A técnica contábil que através de procedimentos específicos que lhe são 
peculiares, aplicados no exame de registros e documentos, inspeções, e na 
obtenção de informações e confirmações, relacionados com o controle do 
patrimônio de uma entidade objetiva obter elementos de convicção que 
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permitam julgar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com os 
princípios fundamentais e normas de Contabilidade e se as demonstrações 
contábeis deles decorrentes refletem adequadamente a situação 
econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período administrativo 
examinado e as demais situações nelas demonstradas. 

 

 

 Ou seja, auditoria é o estudo e averiguação dos procedimentos e operações 

da empresa, a fim de identificar em quais processos a empresa está falhando, para 

assim poder melhorar a eficiência e eficácia nos procedimentos. 

 

 

2.2.2 Evolução da Auditoria 

 

 

 É muito difícil identificar quando começa a história da Auditoria, pois todos 

que tinham a função de verificar os fatos econômicos ou financeiros podem ser 

considerados auditores. 

 

Alguns autores afirmam que o berço da Auditoria na sua concepção 
moderna foi na Inglaterra no século XIII, atribuindo a Eduardo I, em 1285, o 
uso do termo pela primeira vez. [...] Outros atribuem esta origem a algum 
guarda-livros eminente que prestava serviços aos comerciantes venezianos 
ou às verificações que a Igreja Católica procedia no seu vasto patrimônio 
(PINHO, 2007, p. 06). 

  

 A Auditoria teve um grande impulso com a Revolução Industrial, quando as 

empresas perderam suas características familiares e se tornaram mais estruturadas, 

os seus administradores já não conseguiam supervisionar as atividades da entidade, 

assim tiveram que elaborar normas para os procedimentos internos e criar uma 

função que alguém verificasse se os procedimentos internos eram realizados 

corretamente, desta necessidade nasceu a figura do auditor interno. 

 Porém, Pinho (2007, p. 06) afirma que o grande salto da auditoria ocorreu 

após a crise econômica americana de 1929, com a criação do Comitê May, instituído 

com a finalidade de estabelecer regras para as empresas que tivessem suas ações 

cotadas em bolsa, tornando obrigatória a Auditoria Independente nas 

demonstrações contábeis destas empresas. 

 A evolução da auditoria foi ocorrendo paralelamente ao desenvolvimento 

econômico, com a criação de grandes empresas, formadas por capitais de muitos 



31 

 

investidores, que buscavam na auditoria a confirmação dos registros contábeis para 

a proteção do seu patrimônio. 

 

 

2.2.3 Perfil do auditor 

 

 

 Devem ser atributos natos do auditor características como objetividade e 

habilidade, bem como se exigem alto grau de honestidade, e lealdade. 

 De acordo com Pinho (2007, p. 45), o auditor contábil tem como perfil básico: 

 - conhecimento do negócio; 

 - perspicácia; 

 - conhecimento específico e de áreas afins; 

 - capacidade de análise e síntese;  

- habilidades de comunicação. 

 Pinho (2007, p. 45) vem nos dizer que ao auditor interno somam-se 

atribuições que o colocam no papel de um assessor de alto nível dentro da 

instituição, responsável pela promoção de um ambiente de controle adequado, 

voltado para eficiência e eficácia.  

 

 

2.2.4 Objetivo da Auditoria 

 

 

 De acordo com Lisboa (2008, p. 10) o objetivo geral da Auditoria Interna é 

avaliar e prestar ajuda a alta Administração e desenvolver adequadamente suas 

atribuições, proporcionando-lhes análises, recomendações e comentários objetivos, 

acerca das atividades examinadas. 

 Para Vedovatto (2009, p.21) “o objetivo da auditoria é examinar as 

demonstrações financeiras e contábeis e confirmar a sua aplicação conforme os 

princípios de contabilidade, possibilitando a emitir de uma opinião”. 

  Para conseguir o cumprimento deste objetivo geral, Lisboa (2008, p. 10) nos 

diz que há necessidades de o auditor desempenhar atividades tais como:  
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a) revisar e avaliar a eficácia, suficiência e aplicação dos controles contábeis, 

financeiros e operacionais.  

b) determinar a extensão do cumprimento das normas, dos planos e 

procedimentos vigentes.  

c) determinar a extensão dos controles sobre a existência dos ativos da 

empresa e da sua proteção contra todo tipo de perda.  

d) determinar o grau de confiança, das informações e dados contábeis e de 

outra natureza, preparados dentro da empresa.  

e) avaliar a qualidade alcançada na execução de tarefas determinadas para o 

cumprimento das respectivas responsabilidades.  

f) avaliar os riscos estratégicos e de negócio da organização.  

 

 

2.2.5 Objeto da Auditoria 

 

 

 Todos os elementos que servem para controle patrimonial, bem como os 

registros contábeis, fichas e arquivos, podem ser considerados como objeto da 

auditoria. De acordo com Crepaldi (2010, p. 04): 

 

O objeto da auditoria é o conjunto de todos os elementos de controle do 
patrimônio administrado, os quais compreendem registros contábeis, 
papeis, documentos, fichas, arquivos e anotações que comprovem a 
legitimidade dos atos da administração, bem como sua sinceridade na 
defesa dos interesses patrimoniais. A auditoria pode ter por objeto, 
inclusive, fatos não registrados documentalmente, mas relatados por 
aqueles que exercem atividades relacionadas com o patrimônio 
administrado, cujas informações mereçam confiança desde que possam ser 
admitidas como seguras pela evidencia ou por indícios convincentes. 

 

  

 Entretanto, tudo o que trata dos controles patrimoniais e operações de 

controle da empresa, pode ser tomado como objeto da auditoria. Sobre seu objeto, a 

auditoria exerce sua análise, para confirmar a veracidade dos registros e poder 

opinar de forma adequada a fim de salvaguardar os interesses da empresa e de 

seus investidores. 
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2.2.6 Normas de auditoria  

 

 

 As normas de auditoria servem para orientar os auditores na execução de 

seus trabalhos, Crepaldi (2010, p. 217) explica que as normas de auditoria são: “as 

regras estabelecidas pelos órgãos regulares da profissão contábil, em todos os 

países, com o objetivo de regulamentar o exercício da função do auditor, 

estabelecendo as diretrizes a serem seguidas por esses profissionais”. 

 As normas dão orientações quanto ao comportamento e capacitação, além de 

fixar limites de responsabilidades, para  Franco e Marra (2009, p. 56) nos dizem que: 

 

No Brasil, as primeiras normas de auditoria foram compiladas em 1972, com 
base na experiência de outros países mais adiantados. Esse trabalho foi 
elaborado pelo Instituto dos auditores Independentes do Brasil, hoje 
IBRACON – Instituto Brasileiro de Contadores e as normas foram 
oficializadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, por meio da 
Resolução 321-72, e confirmadas pela Resolução nº 220, de 15-5-72, do 
Banco Central do Brasil. 

 
 

 As normas que regem a auditoria interna são: 

 Resolução CFC nº 836/99: trata de fraude e erro. Franco e Marra (2009, p. 

76) explicam fraude como sendo ao ato intencional de omissão ou manipulação de 

transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis. A 

fraude pode ser caracterizada por: 

a) manipulação, falsificação ou adulteração de registros ou documentos, de 

modo a modificar os registros de ativos, passivos e resultados; 

b) apropriação indébita de ativos; 

c) supressão ou omissão de transações nos registros contábeis;  

d) registro de transações sem comprovação; e 

e) aplicação de praticas contábeis indevidas. 

Já o termo erro refere-se a ato não intencional na elaboração de registros e 

demonstrações contábeis, que resultem em incorreções deles, consistente em: 

a) erros aritméticos na escrituração contábil ou nas demonstrações contábeis; 

b) aplicação incorreta das normas contábeis; 

c) interpretação errada das variações patrimoniais. 
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 NBCT 12: regulada pela Resolução do CFC número 986/03, determina as 

conceituações acerca da auditoria interna, assim trataremos a seguir das suas 

principais conceituações: 

a) auditoria interna: compreende os exames, análises, avaliações, 

levantamentos e comprovações para a avaliação da integridade, adequação, 

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

de controles internos e de gerenciamento de riscos, e tem por finalidade agregar 

valor ao resultado da organização, oferecendo subsídios para o aperfeiçoamento 

dos processos, da gestão e dos controles internos; 

b) papeis de trabalho: a auditoria interna deve ser documentada por meio 

de papeis de trabalho, os papeis de trabalho constituem documentos e registros dos 

fatos, informações e provas obtidas no curso da auditoria, a fim de evidenciar os 

exames realizados e dar suporte à sua opinião, criticas, sugestões e 

recomendações; 

c) fraude e erro: a auditoria interna deve assessorar a administração no 

trabalho a prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, sempre por 

escrito, sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no 

decorrer de seu trabalho;  

 NBC P 3: estabelece as normas profissionais de auditor interno, orientando 

sobre as condições de competência técnico profissional, de independência e 

responsabilidade na execução de trabalhos, da guarda de documentação e sigilo, de 

cooperação com o auditor independente e utilização de trabalho de especialistas. 

 

 

2.2.7 Tipos de auditoria 

 

 

Araújo, Arruda e Barreto (2008, p. 24) sugerem a seguinte classificação dos 

tipos de auditoria:  

- Quanto ao Campo de Atuação:  

a) governamental ou pública; b) privada. 

- Quanto à forma de realização:  

a) interna; b) externa.  

- Quanto ao objetivo dos trabalhos: 
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 a) contábil ou financeira; b) operacional; c) integrada. 

 

FIGURA 04 – TIPOS DE AUDITORIA 

FONTE: Araújo, Arruda e Barreto, 2008, p. 60. 

 

 

Araújo, Arruda e Barreto (2008, p. 32) apresentam um quadro comparativo 

sobre as principais referências entre auditorias interna e externa: 
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AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA 

 
E executada por empregado da 
organização ou empresa auditada. 
Portanto, e realizada por profissionais que 
possuem uma independência relativa. 
Ultimamente, tem se observado uma 
terceirização dos serviços de auditoria 
interna. 
 

 
 
O profissional que a realiza não possui 
qualquer vinculo empregatício nem relação de 
interesse com a empresa auditada. 

 
O auditor interno deve ser independente 
em relação às atividades e as pessoas 
cujo trabalho está sob escopo de seu 
exame, devendo subordinar-se as 
necessidades da administração. 

 
O auditor externo e independente em relação 
à empresa auditada. Não pode ser 
influenciado por fatores estranhos, 
preconceitos ou quaisquer outros elementos 
que resultem em perda, efetiva ou aparente, 
de sua independência. 
 

 
 
Objetiva atender as necessidades e aos 
interesses da administração. Logo, a 
extensão (escopo) dos seus trabalhos será 
definida em função dos anseios da alta 
direção. 

 
Os objetivos fundamentais são atender as 
necessidades de terceiros interessados pela 
empresa auditada, especialmente, na área 
privada, os acionistas que nela estão 
investindo capital, no que tange a adequação 
das informações contábeis. 
 

 
A avaliação do sistema de controle interno 
e realizada para, entre outras finalidades, 
desenvolver, aperfeiçoar e induzir ao 
cumprimento de normas. 
 

 
A revisão do controle interno atende as 
normas de auditoria e objetiva determinar a 
extensão (escopo) do exame das informações 
contábeis, no caso da auditoria contábil. 

 
Não se restringe aos assuntos financeiros, 
englobando também as áreas 
operacionais. 
 

 
O exame esta limitado principalmente aos 
aspectos financeiros. O enfoque esta voltado 
para as demonstrações contábeis. 
 

 
Os exames são direcionados para a 
identificação de erros e fraudes, que e 
responsabilidade primaria da 
administração. 
 

 
Os trabalhos devem ser planejados de modo 
a identificar erros e fraudes que ocasionem 
efeitos relevantes nas demonstrações 
contábeis. 
 

 
As áreas objeto da auditoria são 
continuadamente revisadas. A 
periodicidade e definida pela 
administração. 
 

 
As informações comprobatórias das 
demonstrações contábeis são auditadas 
periodicamente, geralmente em base anual. 

 

QUADRO 01 – PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE AS AUDITORIAS INTERNA E EXTERNA 

FONTE: Araújo, Arruda e Barreto, 2008, p. 32. 
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2.2.7.1 Auditoria Interna 

 

 

A Auditoria Interna deve fornecer análises, apreciações, perspectivas, 

recomendações, resultados, sugestões e informações em qualquer atividade 

auditada, deve supervisionar a eficácia e eficiência do sistema implantado, revelar 

as fraquezas, determinar as causas, avaliar as consequências e recomendar uma 

solução. 

De Acordo com Attie (2011, p. 4), a auditoria interna atua: 

 

 
Identificando áreas problemáticas, sistemas, controles e métodos etc., e 
sugerir correção, para prover apoio necessário ao desenvolvimento de 
prestação de serviço a toda empresa e permitir que os fatos e ocorrências 
dentro da organização se desenvolvam num clima adequado sem riscos ou 
preocupações. 

 

Brito (2007, p. 63) nos diz que a auditoria interna deve ser considerada como 

uma atividade independente das outras atividades da instituição, com o objetivo de 

proteger o patrimônio dos acionistas, por meio de uma continua avaliação dos 

modelos de riscos e do ambiente de controle interno, utilizando testes periódicos que 

compreendam as dimensões de integridade e veracidade das informações. A 

auditoria interna deve ser vista como parte do monitoramento continuo do ambiente 

de risco da instituição. 

Espera-se que a auditoria interna seja uma ferramenta de apoio a gestão, e 

que ajude a organização a alcançar os seus objetivos. Para que isso ocorra sem 

limitações a Auditoria Interna precisa ter um amplo, livre e irrestrito acesso a todas 

as atividade e localidades da empresa. 

 Franco e Marra (2009, p. 219), nos trazem as vantagens e desvantagens da 

auditoria interna; apresentam como vantagem a existência dentro da própria 

organização de um departamento que exerça permanentemente o controle, e como 

desvantagem o risco de os auditores serem envolvidos pela rotina de trabalho e só 

examinem aquilo que lhes é oferecido para análise ou criem laços de amizades com 

os funcionários dos demais setores da empresa, que pode ocasionar o 

arrefecimento no rigor dos controles e da fiscalização dos serviços. 
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 De acordo com Brito (2007, p. 63) as principais atribuições da auditoria 

interna são: 

a) revisão dos sistemas de informação gerenciais e financeiras; 

b) revisão dos processos de preservação dos ativos fixos; 

c) revisão dos riscos aos quais a instituição está exposta; 

d) revisão da integridade das informações financeiras; 

e) avaliação do cumprimento das normas; 

f) avaliação do capital investido levando-se em conta os risco assumidos por 

ela. 

 

 

2.2.7.1.1 Auditoria operacional 

 

 

 A auditoria operacional é um ramo da auditoria interna, destinada a analisar 

os procedimentos da empresa em seus detalhes, desde a área operacional até os 

métodos de administração. 

 

Refere-se ao conjunto de procedimentos auditoriais que são aplicados com 
o objetivo de serem avaliados o desempenho e a eficácia/efetividade das 
operações, dos sistemas de informação, dos métodos de administração, e 
examinados a propriedade e o cumprimento das políticas administrativas da 
empresa auditada [...]. É o exame que pode abranger todos os níveis de 
uma administração sob os pontos de vista da economicidade, eficiência, 
eficácia e efetividade (ARAUJO, ARRUDA e BARRETO, 2008, p. 53). 

 

 Lisboa (2008, p. 12) também nos traz um conceito de auditoria operacional, 

segundo ele este ramo da auditoria “visa melhorar a eficiência dos sistemas 

operacionais, bem como minimizar custos, através da avaliação quanto aderência 

aos objetivos traçados pela Direção da empresa e verificação dos controles e 

procedimentos aplicados”. 

De acordo com Araújo, Arruda e Barreto, (2008, p. 53) os principais objetivos 

da auditoria operacional são: apresentar sugestões para melhorar a gestão dos 

recursos e identificar aspectos de ineficiência, ineficácia, desperdícios, desvios e 

abusos. 

A auditoria operacional visa examinar e avaliar as atividades dentro da 

empresa, como meio de verificar se todos os procedimentos internos e políticas da 
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empresa estão sendo executados de forma correta e dentro do que regem os 

manuais da entidade e a legislação. 

 

 

2.2.7.2 Procedimentos da auditoria interna 

 

 

 Attie (2011, p. 43) nos diz que os procedimentos da auditoria interna 

constituem exames e investigações, incluindo testes de observância e testes 

substantivos, que oferecem ao auditor interno subsídios suficientes para 

fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade. 

 Os testes de observância visam à obtenção de razoável segurança de que os 

controles internos estão em efetivo funcionamento, de acordo com Attie (2011, p. 44) 

na aplicação dos testes de observância devem ser considerados os seguintes 

procedimentos: 

a)      inspeção: verificação de registros, documentos e ativos tangíveis; 

b) observação: acompanhamento de processos ou procedimentos quando 

de sua execução;  

c) investigação e confirmação: obtenção de informações perante pessoas 

físicas ou jurídicas conhecedoras das transações e das operações, dentro ou fora da 

entidade. 

Crepaldi (2010, p. 316) afirma que os testes de observância “destinam-se a 

provar a credibilidade dos procedimentos de controle da empresa, e não o registro 

correto das transações”, ou seja, o auditor pode verificar que o encarregado do setor 

de compras aprovou todas as faturas, porém não poderá verificar se as faturas estão 

todas corretas. 

De acordo com Attie (2011, p. 44) os testes substantivos visam à obtenção de 

evidencia quanto a sua suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos 

sistemas de informações da entidade.  

O objetivo dos testes substantivos de acordo com Crepaldi (2010, p. 318) é 

certificar-se da correção de um ou mais dos seguintes pontos: 

a) existência: se o componente patrimonial existe em certa data; 

b) direitos e obrigações: se efetivamente existentes em certa data; 

c) ocorrência: se a transação de fato ocorreu; 
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d) abrangência: se todas as transações estão registradas; 

e) mensuração, apresentação e divulgação: se os itens estão avaliados, 

divulgados, classificados e descritos de acordo com os Princípios 

Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 Os testes substantivos subdividem-se em testes de transações e saldos e 

procedimentos de revisão analítica. 

 

 

2.2.8 Controles internos 

 

 

 Toda empresa possui controles internos para garantir que suas informações 

sejam confiáveis, quando esses controles são exercidos de forma adequada 

propiciam à empresa atingir os melhores resultados com os menores desperdícios 

possíveis, resta a empresa saber, se os seus controles estão sendo adequados ou 

não. 

 Attie (2011, p. 185) enfatiza que a importância do controle interno fica patente 

a partir do momento em que se torna impossível conceber uma empresa que não 

disponha de controles que possam garantir a continuidade do fluxo de operações e 

informações proposto. 

 No entanto, Vedovatto (2009, p. 22) ressalta que controle interno não é 

sinônimo de auditoria interna, pois à auditoria cabe fazer revisão desses controles, 

que normalmente são elaborados por departamento especializados e integram o 

plano de organização de uma empresa.  

 

 

2.2.8.1 Conceito de controle interno 

 

  

 Controle interno corresponde ao plano de medidas adotadas pela empresa 

para salvaguardar seus ativos e verificar a exatidão de suas informações e 

operações. 

 Crepaldi (2010, p. 360) define controle interno como: 
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todos os instrumentos da organização destinados a vigilância, fiscalização e 
verificação administrativa, que permita prever, observar, dirigir ou governar 
os acontecimentos que se verifiquem dentro da empresa e que produzam 
reflexos em seu patrimônio. 

 

 Attie (2011, p. 184) nos diz que controle interno inclui uma série de 

procedimentos bem definidos, que de forma integrada asseguram a fluidez e a 

organização a fim de garantir o cumprimento de um objetivo definido. Dessa forma, o 

controle não é algo sem face ou sem forma, mas um dado físico que avalia uma 

função observável. 

 Os controles internos são elaborados para atender as exigências específicas 

de cada instituição.  Crepaldi (2010, p. 361) classifica o controle interno nas 

seguintes categorias: 

a) operacional: relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos 

da entidade; 

b) contábil: relacionado à veracidade e a fidedignidade dos registros e das 

demonstrações contábeis; 

c) normativo: relacionado à observância da regulamentação pertinente. 

 

 

2.2.8.2 Estrutura e componentes do controle interno 

 

 

 Estrutura de controle interno compreende ambiente de controle, mapeamento 

e avaliação dos riscos, procedimentos de controle, informação, comunicação e 

monitoramento. Crepaldi (2010, p. 362) explica cada um dos componentes: 

a) ambiente de controle: demonstra o grau de comprometimento; 

b) mapeamento de riscos: identificação dos eventos que podem influir na 

qualidade da informação; 

c) avaliação dos riscos: corresponde à analise da relevância dos ricos 

identificados, incluindo: - a avaliação da probabilidade de sua ocorrência, -

a forma como serão gerenciados, - a definição das ações a serem 

implementadas para prevenir a sua ocorrência ou minimizar seu potencial 

e, - a resposta ao risco, indicando a decisão gerencial para mitigar os 
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riscos, considerando as hipóteses de eliminação, redução, aceitação ou 

compartilhamento. 

d) Procedimentos de controle: são ações estabelecidas para prevenir ou 

detectar os riscos; 

e) Monitoramento: compreende o acompanhamento dos controles internos; 

f) Informação e comunicação: deve identificar, armazenar e comunicar toda 

informação relevante para contribuir com a realização de todos os 

objetivos de controle interno. 

 

 

2.2.9 Resultado da Auditoria 

 

 

O relatório da Auditoria é a forma pela qual o auditor leva a administração o 

produto do seu trabalho. É através dele que a Auditoria evidencia o serviço 

realizado. 

Attie (2011, p. 263) destaca que: “o relatório da auditoria é a pedra de toque 

da função de auditoria; quando é objetivo e completo, fornece aos níveis adequados 

da administração todos os fatos pertinentes e significativos de que necessitam.” 

Araújo, Arruda e Barreto (2008, p. 291) nos dizem que:  

 

Relatório da auditoria é a fase final do processo auditorial e consiste em 
uma narração ou descrição escrita, ordenada e minuciosa dos fatos que 
foram constatados, com base em evidencias concretas, durante o 
transcurso dos exames de auditoria. Representa a fase mais significativa do 
trabalho e se constitui no seu produto final. 
 
 

 Os autores também demonstram o processo auditorial e seus principais 

pontos de controle em forma de pirâmide: 
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FIGURA 05–PROCESSO AUDITORIAL 

FONTE: Araújo, Arruda e Barreto, 2008, p. 292. 

 

 O resultado do trabalho de auditoria é apresentado como forma de parecer, 

quando se trata de auditoria das demonstrações contábeis (auditoria externa), e 

sobre a forma de relatório amplo quando o assunto é auditoria operacional ou 

interna. 

 

 

2.2.9.1 Relatório da auditoria 

 

 

O resultado da auditoria é emitido em forma de relatório quando se trata de 

Auditoria Operacional. De acordo com Lisboa, (2008, p. 111) “o relatório de auditoria 

é um instrumento formal e técnico, através do qual os auditores comunicam: a 

execução de determinado trabalho, o resultado obtido, avaliação, opiniões e 

recomendações de melhoria à administração da empresa”. 

 

É a exposição fundamentada de comentários de forma conclusiva, em que 
são descritas os fatos positivos e negativos de maior importância – 
denominados constatações, achados, observações, revelações ou pontos 
de auditoria – identificados durante o curso normal dos trabalhos e 
sugeridas às respectivas soluções. Tais sugestões deverão ser construtivas, 
visando ao aprimoramento dos controles internos, a redução dos custos e 
desperdícios, ao melhoramento das práticas contábeis e administrativas, e 
até uma forma mais adequada de gerir a entidade auditada. (ARAUJO, 
ARRUDA e BARRETO, 2008, p. 309). 
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 O relatório da auditoria é muito importante para os responsáveis da entidade 

auditada, pois as informações nele contidas servem para avaliar as operações 

efetuadas na entidade, e também podem ser utilizadas como base para a tomada de 

decisão. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

 A metodologia tem a finalidade de demonstrar os métodos de pesquisa 

utilizados para o desenvolvimento do trabalho, objetivando sucesso na elaboração 

do estudo, Silva (2010, p. 53) afirma que “a escolha da metodologia oscila de acordo 

com os objetivos traçados da pesquisa e o problema que se encontra sendo 

investigado”. 

 

 

3.1 Tipos de Pesquisa 

 

 

 Diante das peculiaridades das pesquisas em contabilidade muitos autores 

optaram por destacar tipologias de delineamentos de pesquisa, que acreditam ser as 

mais adequadas. 

 Beuren (2008, p.79) divide essas tipologias em três categorias: 

 

Pesquisa quanto aos objetivos, que contempla a pesquisa exploratória, 
descritiva e explicativa; pesquisa quanto aos procedimentos, que aborda o 
estudo de caso, o levantamento, a pesquisa bibliográfica, documental, 
participante e experimental; e a pesquisa quanto à abordagem do problema, 
que compreende a pesquisa qualitativa e quantitativa. 

 

 

3.1.1 Quanto aos objetivos 

 

 

 Existem três tipologias de pesquisa quanto aos objetivos, sendo elas: 

exploratória, descritiva ou explicativa. 

 De acordo com Beuren (2008, p.80) a pesquisa exploratória normalmente é 

feita quando há pouco conhecimento sobre a temática; a explicativa quando possui 

um conhecimento maior sobre o tema, e a descritiva se encontra entre elas, não é 

tão preliminar como a primeira e nem tão aprofundada quanto à segunda. 

 O que vai definir a tipologia usada é o objetivo da pesquisa.  
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 Esta pesquisa será descritiva, pois se preocupa em observar os dados, 

registrá-los e interpretá-los. 

 

Fica evidente a importância da pesquisa descritiva em Contabilidade para 
esclarecer determinadas características e/ou aspectos inerentes a ela. É 
primordial que o estudante tenha consciência de que o trabalho [...] pode 
contemplar estudos descritivos, mas é preciso entender sua natureza, sob 
pena de invalidar os resultados alcançados com a pesquisa (BEUREN, 
2008, p.82). 

  

 

3.1.2 Em relação aos procedimentos 

 

 

 Para Beuren (2008, p. 83) “os procedimentos na pesquisa científica referem-

se à maneira pela qual se conduz o estudo e, portanto, se obtêm os dados”.  

 Quanto às tipologias dos procedimentos temos o estudo de caso, a pesquisa 

de levantamento, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, a pesquisa 

participante e a pesquisa experimental. 

 A tipologia usada será o estudo de caso, pois o presente estudo se 

concentrará a analisar um determinado período de apenas uma empresa. 

 Gil (1999, p.73) caracteriza o estudo de caso como: “estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos 

e detalhados do mesmo”. 

 

3.1.3 Quanto à abordagem  

 

 

 Pode se dividir as pesquisas quanto à abordagem do problema, nessa 

perspectiva destacam-se as pesquisas qualitativas e quantitativas explicadas a 

seguir. 

 A pesquisa com abordagem quantitativa é exemplificada por Beuren (2008, 

p.92) como sendo caracterizada pelo emprego de instrumentos estatísticos, 

numéricos, não sendo tão profunda na busca dos acontecimentos já que se 

preocupa apenas com o comportamento geral dos acontecimentos. 
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 Beuren (2008, p. 92) define a pesquisa qualitativa como: “análises mais 

profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado. [...] visa destacar 

características não observadas por meio de estudo quantitativo”; e destaca ainda 

que “abordar um problema qualitativamente pode ser uma forma adequada para 

conhecer a natureza de um fenômeno social.”. 

 A pesquisa realizada neste trabalho será qualitativa, já que irá se aprofundar 

nas questões relacionadas à solução dos problemas encontrados pela Auditoria 

Interna e de como esses fatores diminuíram ou não o risco das operações da 

Cooperativa. 

 

3.2 Definição da Hipótese da Pesquisa 

 

 

 Martins (2000, p. 3) destaca que “as hipóteses devem ser simples, claras, 

compreensíveis e passiveis de verificação, isto é, testáveis. A precisão dos 

conceitos empregados nos enunciados das hipóteses será alcançada pelas 

definições operacionais estabelecidas.” 

 O problema desta pesquisa está relacionando o relatório da Auditoria Interna 

com o desempenho da Cooperativa, já que a Auditoria Interna tem se mostrado uma 

forte ferramenta de gestão, assim a hipótese da pesquisa será: Se a Cooperativa 

levar em consideração o relatório da Auditoria Interna, seus riscos diminuirão, e em 

consequência disso, apresentará uma maior sobra no fim do exercício e seu índice 

de inadimplência diminuirá. 

 

3.3 Procedimentos de Coleta e Análise de Dados 

 

 

 De acordo com Beuren (2008, p. 57) o processo de coleta, análise e 

interpretação dos dados depende da tipologia da pesquisa, se a tipologia se consistir 

em um estudo de caso, não se pode falar de um esquema rígido de análise e 

interpretação dos dados. Gil (1999, p. 168) explica que: 
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A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 
investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido 
mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 
conhecimentos anteriormente obtidos. 

  

 A coleta de dados do presente trabalho ocorrerá através do levantamento 

dos relatórios da Auditoria Interna, bem como dos índices de resultado e de 

inadimplência e depois de colher os dados, será feita a análise das informações para 

poder responder ao problema da pesquisa. 

 

 

3.3.1 Protocolo do estudo de caso 

 

 

 O protocolo do estudo de caso deve ser representado pela visão geral do 

projeto, procedimentos de campo, questões gerais do estudo e o guia de relatório de 

estudo de caso. 

 De acordo com Yin (2005, p.92) “um protocolo para estudo de caso é mais do 

que um instrumento [...] também contém os procedimentos e as regras gerais que 

deveriam ser seguidas ao utilizar o instrumento”, Yin (2005, p. 92) também destaca 

que “o protocolo é uma das táticas principais para aumentar a confiabilidade da 

pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o pesquisador ao realizar a 

coleta de dados a partir de um estudo de caso único”. 

 

3.3.1.1 Uma Visão Geral do Protocolo de Estudo de Caso 

 

 

 A visão geral do projeto tem a intenção de apresentar o objetivo geral e as 

razões para a escolha da entidade, deve conter também as informações 

preliminares sobre o projeto, relatando a questões que serão estudadas. 

 Yin (2005, p. 95) ressalta que “uma boa visão geral mostrará ao leitor [...] o 

objetivo do estudo de caso e o cenário no qual ele ocorrerá.” 
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 O principal objetivo da pesquisa é analisar se as recomendações da Auditoria 

Interna são seguidas e qual o resultado obtido pela cooperativa com esses 

procedimentos de controle. 

 Foi escolhido como local para o estudo de caso a Cooperativa de Crédito 

Rural com Interação Solidária de Ibema – Cresol Ibema, pelo fato de o pesquisador 

trabalhar na instituição, facilitando assim o acesso aos relatórios e demais 

informações necessárias. 

 Os instrumentos de coleta de dados e informações serão livros disponíveis 

na biblioteca da Universidade, artigos, teses e relatórios financeiros e da auditoria 

interna da Cooperativa. 

 

3.3.1.2 Procedimentos de campo 

 

 

 Em um estudo de caso o entrevistador não consegue controlar o ambiente 

onde coletará os dados, sendo assim precisa estar preparado para eventuais 

mudanças em suas programações. 

 Yin (2005, p. 117) define alguns pontos essenciais que devem obter atenção 

quando referido aos procedimentos de campo do protocolo quanto à coleta de 

dados, tais como:  

a) obter acesso à organização ou a entrevistados chave; 

b) possuir recursos suficientes quando estiver em campo – incluindo um 

computador pessoal, material para escrever, papel, clipes e um local 

calmo e pré-estabelecido para tomar notas de forma reservada; 

c) desenvolver um procedimento para pedir ajuda e orientação, se 

necessário for, de pesquisadores ou colegas de outros estudos de 

caso; 

d) preparar-se para acontecimentos inesperados, incluindo mudanças na 

disponibilidade dos entrevistados, assim como alterações no humor e 

na motivação do pesquisador do estudo de caso. 

  

 Esses procedimentos fornecem ao pesquisador bases para as 

eventualidades da pesquisa. 
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 Yin (2005, p. 97) destaca que os procedimentos de campo devem ser 

explícitos e bem planejados a fim de abranger diretrizes para enfrentar situações 

inusitadas. 

 Na aplicação deste método serão utilizados a pesquisa bibliográfica, coleta 

de dados, e análise dos relatórios, de acordo com a disponibilidade do autor e 

possíveis envolvidos na pesquisa. Para obter os relatórios e demonstrações da 

Cooperativa será solicitado ao responsável da Instituição. 

 

 

3.3.1.3 Questões do Estudo de Caso 

 

 

As questões do estudo de caso têm como objetivo rememorar o pesquisador 

das informações que devem ser coletadas e qual a finalidade da coleta destas 

informações. 

Yin (2005, p. 99), explica que as questões do estudo de caso são 

direcionadas ao pesquisador e não ao entrevistado. Yin (2005, p. 99) esclarece 

ainda que, “o objetivo principal dessas questões, no entanto, é manter o pesquisador 

na pista certa à medida que a coleta avança”. 

As questões delimitadas para este estudo de caso foram: 

a) Objetivo: apresentar como está o risco da Cooperativa segundo a 

Auditoria Interna; 

Questão: Como está o risco da Cooperativa segundo a Auditoria Interna? 

Ação planejada: Analisar o último relatório da Auditoria Interna para verificar 

em qual risco a Cooperativa se encontra. 

b) Objetivo: Analisar se o risco da Cooperativa aumentou ou diminuiu nos 

últimos dois anos; 

Questão: O risco da Cooperativa vem aumentando ou diminuindo segundo a 

Auditoria Interna? 

Ação planejada: Comparar o último relatório da Auditoria Interna com os três 

relatórios anteriores, a fim de verificar se o risco aumentou ou diminuiu. 
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c) Objetivo: Confrontar o risco da Cooperativa determinado pela auditoria 

interna com os resultados e índices de inadimplência dos respectivos 

períodos; 

Questão: Qual a relação do risco da Cooperativa apontado pela Auditoria 

interna com o resultado e inadimplência? 

Ação planejada: Confrontar o risco da Cooperativa determinado pela Auditoria 

Interna com os resultados e índices de inadimplência dos respectivos 

períodos. 

d) Objetivo: estabelecer se há uma relação entre o risco apontado pela 

Auditoria interna com o resultado da Cooperativa; 

Questão: O risco apontado pela Auditoria Interna reflete no resultado da 

Cooperativa? 

Ação planejada: Estabelecer se há uma relação entre o risco apontado pela 

Auditoria interna com o resultado da Cooperativa, a fim de identificar como as 

orientações do auditor podem ajudar a Cooperativa a obter melhores 

resultados. 

 

3.3.1.4 Guia para o Relatório do Estudo de Caso 

 

 

O guia para o relatório de estudo de caso tem por finalidade facilitar a coleta 

de dados mais importantes, Yin (2005, p. 102) diz que o relatório do estudo de caso 

diminui a possibilidade de se ter que visitar várias vezes o local do estudo. 

Os pesquisadores em sua grande maioria pensam no esboço apenas no 

final dos trabalhos, quando os dados e o estudo já foram concluídos. 

Em conformidade com as normas do protocolo de estudo de caso, a 

pesquisa conta com um guia para relatório que é composto pela introdução, 

contextualização e conclusão. 

 Na introdução será destacada a caracterização da empresa, período da 

realização do estudo. A contextualização apresentará as questões delineadas no 

protocolo de estudo de caso, bem como os objetivos e a ação planejada, que 

servirão de orientação para que o pesquisador alcance os objetivos específicos 

propostos na pesquisa. Por fim, as conclusões demonstrarão uma síntese dos 
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resultados, a resposta do problema, validação da hipótese, as contribuições da 

pesquisa, e sugestões para a entidade. 

 

 

3.4 Limitações do Estudo 

 

 

  Nesta pesquisa, é importante salientar as limitações no que se refere à 

literatura, e também na obtenção dos resultados, pois, embora a pesquisa seja 

relativamente simples, requer uma atenção especial em relação ao caso escolhido e 

a preparação dos resultados. 

 Os resultados do estudo de caso não poderão ser generalizados em outros 

estabelecimentos ou outros estudos, devido às peculiaridades existentes em cada 

instituição. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

 

 Nesta parte do trabalho o leitor vai se deparar com a apresentação do estudo 

de caso, os resultados da coleta e análise dos dados produzidos durante a consulta 

da documentação referente às auditorias internas e resultado da Cooperativa objeto 

do estudo de caso nos anos de 2011 e 2012. 

 

 

4.1 Caracterização da empresa 

 

 

 A presente pesquisa foi elaborada em uma Cooperativa que atua no ramo de 

Crédito Rural, situada nos municípios de Ibema, Catanduvas e Campo Bonito. 

 De acordo com a Cresol (2013, p. 01) o sistema Cresol é fruto da luta dos 

agricultores familiares por acesso ao crédito e por uma vida digna e sustentável no 

campo. As cooperativas nasceram das experiências do Fundo de Crédito Rotativo 

criado na década de 80 e início dos anos 90, no Sudoeste do Paraná. Dessa 

experiência com o crédito rotativo e com o propósito de ampliar o raio de ação do 

crédito surgem em 1996 as primeiras Cooperativas Cresol, sendo três no Sudoeste 

do estado do Paraná (Dois Vizinhos, Marmeleiro e Capanema) e duas no Centro-

Oeste (Pinhão e Laranjeiras do Sul). 

 De acordo com Lannoy (2006, p. 03) o surgimento do Sistema Cresol de 

Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária deu origem à construção de 

um novo cooperativismo de crédito, com forma de rede e unidades pequenas, mas 

articuladas entre si e com a comunidade local, contribuindo assim para a 

democratização do crédito rural e para o efetivo controle social. O sistema Cresol 

nasceu com o compromisso de não ser apenas um instrumento financeiro, mas, 

sobretudo um instrumento de desenvolvimento local e a fim de fortalecer a 

agricultura familiar. 

 Conforme afirma Vedovatto (2009, p. 14) o quadro social do Sistema Cresol é 

composto exclusivamente por agricultores familiares, que são responsáveis pela 

administração das cooperativas. Na maioria dos casos, os diretores e conselheiros 
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conciliam o trabalho na propriedade e na cooperativa. Ou seja, ao mesmo tempo em 

que mantém o vínculo com a atividade rural, estão fazendo a gestão de uma 

instituição de crédito. 

 De acordo com a Cresol (2013, p. 01) o sistema de cooperativas Cresol tem 

como missão, visão, valores e princípios os seguintes: 

a) missão: promover a inclusão social da Agricultura Familiar através do 

acesso ao crédito, da poupança e da apropriação do conhecimento, 

visando o desenvolvimento local e a sustentabilidade institucional.  

b) visão: crescer juntamente com nosso quadro social para que possamos 

atender o maior número de famílias agricultoras, oferecendo crédito e 

acesso a serviços financeiros na busca do desenvolvimento social. 

c) valores: excelência, ética, honestidade, transparência, responsabilidade 

social; 

d) princípios: interação solidária, formação, capacitação e organização dos 

associados, descentralização das decisões, crescimento horizontal, 

democratização e profissionalização do crédito, desenvolvimento social e 

sustentabilidade. 

As cooperativas de crédito filiadas ao Sistema Cresol possuem uma 

administração autônoma, composta por uma diretoria eleita em assembleia geral, 

com mandato de três anos. A fiscalização é realizada por um conselho fiscal da 

cooperativa eleito anualmente e pela Cresol Baser, que além do acompanhamento 

diário da contabilidade das cooperativas, realiza auditorias semestrais em suas 

filiadas (SOSTER, 2012, p. 04). 

Atualmente a Central Cresol Baser possui 82 cooperativas singulares 

distribuídas nos estados do Paraná e Santa Catarina, chegando a 190 postos de 

atendimento cooperativo (PAC), nos 375 municípios de sua abrangência. 

 

 

4.1.1 Estrutura organizacional da entidade 

 

 

 O formato Institucional do Sistema Cresol compreende: a cooperativa central, 

bases regionais de serviços, as cooperativas singulares e as unidades de 
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atendimento. A seguir traremos as definições dos níveis hierárquicos do sistema 

Cresol de acordo com a Cresol (2013, p. 01). 

a) Cooperativa Central: 

 Denominada Cresol Baser, um órgão de crédito, de representação política e 

de serviços. Foi criada em 2000, por orientação do Banco Central do Brasil, que 

através de sua normatização, passou a orientar os sistemas cooperativos a se 

organizarem através de centrais de crédito, delegando a elas grande parte das 

responsabilidades de fiscalização e controle. Possui sua sede e administração, na 

cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 

 São Atribuições da Cooperativa Central: 

1) formação de dirigentes, técnicos e assessores ; 

2) contabilidade – padronização, coordenação e normatização - Auditoria 

interna; 

3) crédito rural – acompanhamento do MCR; 

4) plano de safra, análise sócio-econômica; 

5) informática – desenvolvimento e atualização de Software; 

6) comunicação e marketing e 

7) recursos humanos. 

 b) Bases regionais de serviço 

 Bases Regionais de Serviços são cooperativas de serviço, de caráter 

operacional, agregando cooperativas singulares por proximidade. Tem a 

responsabilidade de organizar e oferecer serviços de formação, contabilidade, 

informática e demais atividades relacionadas ao cooperativismo de crédito rural. 

 São atribuições da Base Regional de serviços: 

1) formação; 

2) informática e tecnologia da informação; 

3) comitê de crédito; 

4) conselho de administração e fiscal; 

5) contabilidade; 

6) execução e análise de balanço contábil, acompanhamento e gestão; 

7) negociação com governos municipais, órgãos públicos regionais; 

8) recursos humanos; 

9) normativos específicos para as cooperativas da região; 
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c) Cooperativas singulares: 

 Cooperativas Singulares são cooperativas de primeiro grau que atuam 

diretamente com o público alvo do Sistema Cresol, os agricultores familiares. Têm 

como objetivo facilitar o acesso ao crédito rural e a serviços financeiros, buscando a 

viabilização da Agricultura Familiar e contribuindo para um projeto de 

desenvolvimento local sustentável. Estimulam a formação, a capacitação e a 

organização dos associados a fim de ampliar o controle social, orientando relações 

de parceria em nível local. Os recursos captados pelas singulares são aplicados 

localmente, contribuindo com a economia dos municípios e com o desenvolvimento 

local. 

 Atribuições da Cooperativa Singular: 

1) organização e atendimento do quadro social; 

2) aplicação do cadastro sócio-econômico; 

3) liberação de crédito (pessoal e rural); 

4) análise de projetos de crédito e investimento; 

5) aplicações financeiras e 

6) controles de contas. 

d) Unidades de Atendimento 

 São unidades de atendimento subordinadas às cooperativas singulares, 

possuem a mesma estrutura e funções. 

  

 

4.1.2 Política de Auditoria Interna 

 

 

 O sistema Cresol possui um departamento de auditoria interna que presta 

serviços para suas cooperativas filiadas, este departamento é vinculado à área de 

supervisão e controle, e possui a finalidade de avaliar se os riscos estão 

devidamente identificados e mensurados e se os controles são adequados para 

garantir que tais riscos não impactem de forma negativa no cumprimento dos 

objetivos da organização (INFOCOS, 2013, p. 47). 

 Vedovatto (2009, p. 12) esclarece que a área de auditorias do sistema Cresol 

conta com regulamentações externas e internas específicas para o desenvolvimento 
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e correta aplicabilidade de suas funções. Para a execução dos trabalhos a equipe 

conta com a contribuição de um sistema informatizado, garantindo assim um 

resultado padrão e unificado das inspeções. A apresentação da conclusão dos 

trabalhos resulta em um relatório, o qual fica a disposição da cooperativa singular, 

conselho administrativo e fiscal da Central e ao Banco Central do Brasil (BACEN). 

 De acordo com o Instituto Infocos (2013, p. 50) “Pela análise das evidências 

contidas nos relatórios de auditoria, é possível ter ciência sobre o nível de aderência 

da cooperativa singular aos regramentos internos e externos. Além do nível de 

eficácia e eficiência dos controles internos”. 

 Ao final de cada auditoria a Cooperativa Singular recebe uma pontuação de 

risco calculada por meio da ponderação entre os indicadores econômicos/financeiros 

e itens operacionais. 

O instituto Infocos (2013, p. 56) explica que cada uma das ferramentas possui 

áreas específicas (atividades ou processos) que são analisados (carteira de crédito, 

captação, segurança, entre outros). E cada uma das áreas possui questões 

especificas para avaliação dos controles (cumprimento de alçadas, limites de 

exposição por cliente, procedimentos adicionais de segurança, entre diversas 

outras) que formam a base para a análise do auditor. Cada questão possui um peso 

individual dentro do grupo ou dentro da área onde está sendo subordinada, a soma 

do peso individual das questões representa 100% da área ou grupo. As áreas por 

sua vez, possuem um peso específico dentro da ferramenta na qual estão 

vinculadas, a soma do peso de todas as áreas representa 100% da ferramenta. 

O Instituto Infocos (2013, p. 57) nos traz as ferramentas que estão sendo 

utilizadas e analisadas pela Auditoria Interna no segundo semestre de 2013. 
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 Ferramenta Área Grupo 

Indicador Gestão econômica financeira Desempenho e evolução dos recursos 

Limites operacionais Basiléia, Imobilizações e Liquidez 

Qualidade dos Ativos 

Questionário Gestão econômica financeira Qualidade dos Ativos 

 Carteira de Crédito Análise Documental 

Análise geral da carteira 

Recuperação de crédito 

Bens de uso não próprios 

Disponibilidades Disponibilidades 

Captação Depósitos a vista 

Depósitos a prazo 

Conselhos e diretoria executiva Conselhos e diretoria executiva 

Recursos humanos Recursos humanos 

Seguros / segurança e organização 

interna 

Seguros / segurança e organização interna 

Fatores gerais de risco Fatores gerais de risco 

Formação Formação 

FIGURA 06 – FERRAMENTAS AUDITORIA INTERNA CRESOL 

FONTE: Instituto Infocos, 2013, p. 57. 

 

  De acordo com o Infocos (2013, p. 57) as evidências que permanecerem 

como não regularizadas a cada etapa da auditoria, são classificadas como 

reincidentes e a cada reincidência o peso individual da evidência é acrescido de 

25%, levando a um aumento na pontuação da singular. 

 Conforme a pontuação de risco atingida, a cooperativa singular é então 

classificada em uma faixa de risco. As faixas de risco são as seguintes: 

 

Ordem Risco Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

1 Minimizado 0,00 24,99 

2 Aceitável 25,00 37,49 

3 Médio 37,50 49,99 

4 Alto 50,00 100,00 

 

TABELA 1 – FAIXA DE RISCO 

FONTE: Instituto Infocos, 2013, p. 57. 

  

 Se a pontuação da cooperativa auditada estiver entre 0 e 24,99 pontos ela se 

enquadra no risco minimizado, se a pontuação se encontrar entre 25 e 37,49 pontos, 
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a cooperativa estará no risco aceitável, se a pontuação atingir 37,50 a 49,99 se 

encontrará no risco médio, e por fim, se a pontuação estiver superior a 50 pontos, a 

cooperativa auditada se encontrará no risco alto. 

 

 

4.2 Contextualização 

 

 

Os objetivos propostos no protocolo de estudo de caso são quatro e estão 

delineados a seguir, juntamente com as questões para direcionar o pesquisador e as 

ações planejadas para atingir os objetivos propostos. 

O primeiro objetivo consiste em apresentar como está o risco da Cooperativa 

segundo a auditoria interna. Para atingir este objetivo formulou-se a seguinte 

questão: Como está o risco da cooperativa segundo a auditoria interna? Para 

responder a esta questão buscou-se o último relatório da auditoria Interna para 

verificar em qual risco a cooperativa se encontra. 

 O segundo objetivo buscado no estudo de caso foi analisar se o risco da 

cooperativa aumentou ou diminuiu nos últimos dois anos. Para atingir este objetivo 

formulou-se a seguinte questão: O risco da cooperativa vem aumentando ou 

diminuindo segundo a auditoria interna? Para responder a essa indagação foi 

comparado o último relatório da auditoria interna com os três relatórios anteriores, a 

fim de verificar se o risco aumentou ou diminuiu. 

 O terceiro objetivo proposto foi encontrar os respectivos resultados e índices 

de inadimplência dos períodos. Para isso foram buscadas nas demonstrações da 

cooperativa o resultado de sobras ou perdas e o índice de inadimplência. 

 Por fim, o ultimo objetivo a ser buscado no estudo de caso foi estabelecer se 

há uma relação entre o risco apontado pela auditoria com o resultado da 

cooperativa.  
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4.3 Desenvolvimento do Estudo 

 

 

 A seção tem a finalidade de apresentar os dados coletados no estudo de caso 

e analisá-los de forma a responder cada questão do protocolo. 

A primeira questão do protocolo vem para buscar em qual nível de risco a 

auditoria interna classificou a cooperativa, de posse dos relatórios da auditoria 

interna dos anos de 2011 e 2012, podemos apresentar a classificação nos seguintes 

níveis: 

 

Realização da Auditoria Pontuação Nível de Classificação de 

Risco 

13 a 15/04/2011 31,47 Aceitável 

18 a 19/10/2011 26,90 Aceitável 

04 a 05/04/2012 23,24 Minimizado 

05 a 06/09/2012 24,17 Minimizado 

 

TABELA 02 – CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE ACORDO COM A AUDITORIA INTERNA NOS 

ANOS DE 2011 E 2012 

FONTE: Elaborado pelo autor com base nos relatórios da auditoria interna nos anos de 2011 e 2012 

 

 No ano de 2011 a auditoria interna pontuou a cooperativa com 31,47 no 

primeiro semestre, e 26,90 no segundo semestre, classificando a cooperativa como 

risco aceitável; no ano de 2012 a cooperativa pontuou 23,24 no primeiro semestre e 

24,17 no segundo semestre, classificando-se como risco minimizado. 

 O segundo objetivo busca comparar os níveis de risco apontados pela 

auditoria interna, a fim de definir se houve aumento ou diminuição do risco, podemos 

afirmar que apesar de pequena, houve uma diminuição da pontuação de 10,96 

pontos, baixando em um nível a classificação de risco, de aceitável para minimizado. 

 O terceiro objetivo procura estabelecer o resultado da cooperativa nos anos 

de 2011 e 2012 e o índice de inadimplência que a cooperativa se encontrava nestes 

períodos, de posse das Demonstrações de Sobras ou Perdas e da matriz de gestão 

dos respectivos anos temos os seguintes valores: 
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Ano Sobras / perdas em R$ 

2011 82.495,76 

2012 175.501,10 

 

TABELA 03 – RESULTADO DA COOPERATIVA NOS ANOS DE 2011 E 2012 

FONTE: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações de sobras ou perdas dos anos de 2011 e 

2012 

 

 No ano de 2011 a cooperativa apresentou sobras no valor de R$ 82.495,76, e 

no ano de 2012 as sobras chegaram ao montante de R$ 175.501,10. 

 

Ano Carteira Total em R$ Vencidos em R$ Inadimplência em % 

2011  7.687.792,73  130.692,48  1,70 

2012  12.028.090,40  174.229,04 1,45 

 

TABELA 04 – RESULTADO DA COOPERATIVA NOS ANOS DE 2011 E 2012 

FONTE: Elaborado pelo autor com base na matriz de gestão dos anos de 2011 e 2012 

 

 No ano de 2011 a cooperativa possuía uma carteira de crédito no valor de 

R$7.687.792,73, do qual R$ 130.692,48 estava vencido, chegando ao percentual de 

1,70% de inadimplência; já no ano de 2012 a carteira de crédito havia aumentado 

para R$ 12.028.090,40, sendo que R$ 174.229,04 se encontrava vencido, 

correspondendo a 1,45% do valor da carteira inadimplente. 

 Por fim, o último objetivo busca estabelecer se há uma relação entre o risco 

apontado pela auditoria com o resultado da cooperativa e índice de inadimplência.  

 De posse das informações da cooperativa temos o seguinte quadro 

comparativo: 
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Indicador Pontuação auditoria 
interna* 

Resultado em 
R$ 

Inadimplência 
em % 

2011 
 

58,37 82.495,76 1,70 

2012 
 

47,41 175.501,10 1,45 

Aumento ou 
diminuição 

10,96 Aumento 
93.005,34 

 

Diminuição 0,35 

Aumento ou 
diminuição em % 

18,77% Aumento 
112,73% 

Diminuição 
20,58% 

*soma entre as duas pontuações semestrais. 

 

TABELA 05 – RISCO APONTADO PELA AUDITORIA X RESULTADO DA COOPERATIVA E 

INADIMPLÊNCIA 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

 Confrontando os valores, podemos observar que entre os anos de 2011 e 

2012 houve uma queda na pontuação da auditoria interna de 10,96 pontos, e nestes 

anos a sobra do exercício aumentou em 112% e a inadimplência caiu 0,35 pontos 

percentuais, o que representa uma queda de 20,58824%. 

 Analisando o relatório da Auditoria Interna podemos observar que a grande 

diminuição da pontuação se encontra nos índices referentes a carteira de crédito, 

principalmente no que se trata do seguimento das normas e regramentos, além de 

limites de alçadas de aprovação de crédito, fato que, demonstra que o seguimento 

das normas e alçadas, traz uma maior segurança quanto as garantias e melhor 

análise das propostas, e consequentemente esses fatores refletem no momento do 

pagamento desses empréstimos, obtendo um menor índice de inadimplência, e no 

caso da mesma ainda ocorrer a cooperativa possui garantias suficientes para efetuar 

a cobrança e recuperar seus ativos. 

 



63 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 

 No período analisado houve uma baixa na pontuação da auditoria e uma 

considerável melhora nos índices de inadimplência e no resultado. O que nos leva a 

concluir que auditoria interna é uma ótima ferramenta de controle, e muito eficaz 

para diminuição de falhas no processo operacional e risco das operações, o que 

resulta em uma melhor aplicação dos recursos e controle dos mesmos, obtendo 

assim menos riscos inerentes as operações de crédito concedidos e um melhor 

aproveitamento dos recursos da cooperativa, aumentando assim seu resultado 

(sobras) e trazendo mais segurança para sua carteira de crédito. 

 Os objetivos do estudo foram elaborados com o propósito de responder a 

seguinte questão: “A aplicação e uso da auditoria interna como mecanismo de 

auxilio a alta gestão, contribui para a redução dos riscos e aumento do resultado 

operacional da cooperativa?”. 

 Conclui-se que sim, pois a auditoria interna analisa todos os fatores 

operacionais da entidade, ela revisa e avalia a eficácia, suficiência e aplicação dos 

controles; determina se houve o cumprimento das normas vigentes, avalia a 

proteção contra todo tipo de perda; determina o grau de confiança, das informações; 

avalia a qualidade na execução de tarefas e os riscos estratégicos e de negócio da 

organização, ou seja, o que a auditoria interna apresentar em seu relatório, refletirá 

nos resultados da entidade. 

 Na metodologia da pesquisa foi exposta a hipótese de que se a Cooperativa 

levar em consideração o relatório da auditoria interna, seus riscos diminuirão, e em 

consequência disto, apresentará uma maior sobra no fim do exercício e seu índice 

de inadimplência diminuirá. No desenvolvimento da pesquisa, foi possível testar a 

hipótese e constatar que a mesma é considerada VÁLIDA, já que no período 

analisado, houve diminuição do risco apontada pela auditoria interna e melhora dos 

demais indicadores (aumento do resultado e diminuição da inadimplência). É Claro 

que devemos considerar que a pontuação da auditoria interna não é um fator 

isolado, e outros fatores como: o decorrer do ano agrícola, quadro de funcionários, 

desempenho da direção... também influenciam no resultado da cooperativa. 
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5.1 Contribuições do Estudo 

 

 

 O presente estudo vem para afirmar a importância da auditoria interna dentro 

de uma cooperativa de crédito. A auditoria interna avalia inúmeros fatores 

operacionais da entidade, e consegue determinar a eficiência, eficácia e a correta 

aplicação dos controles, além de analisar a qualidade aplicada na execução das 

tarefas. Com essas informações a administração pode verificar em que áreas a 

cooperativa está falhando, e encontrar soluções eficazes para os problemas. 

 Sendo assim, este estudo afirma que a auditoria interna é fundamental para a 

gestão de uma cooperativa de crédito, que sua correta utilização impacta nos 

índices da cooperativa, já que quando a auditoria interna apontou uma melhora no 

risco da cooperativa, a mesma obteve um resultado 112% maior e uma considerável 

queda na inadimplência. 

 

 

5.2 Recomendações 

 

 

 Levando-se em consideração que os relatórios da auditoria da Cresol Ibema 

vem apontando inúmeras reincidências, e que, a cada reincidência, o peso individual 

da evidencia é acrescido, levando a um aumento na pontuação de risco, recomenda-

se a esta cooperativa singular que atribuía mais atenção aos fatos reincidentes, e 

elabore planos que promovam efetivamente a regularização das evidencias 

reincidentes. 

 

 

5.3 Sugestões para futuras pesquisas 

 

 

 Tendo em vista a intensidade do tema estudado, entende se que este 

trabalho não tem fator conclusivo, sugere-se neste sentido, que haja continuidade do 

tema em trabalhos futuros, com objetivo de avaliar de forma quantitativa a real 
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contribuição em termos monetários que a auditoria interna pode oferecer as 

cooperativas do sistema Cresol a fim de melhorar sua organização e se fortalecer 

como uma organização de crédito focada em seu um instrumento para alavancar 

processos de desenvolvimento local e sustentável, a partir da agricultura familiar. 
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