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Resumo : O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de mostrar a 
importância dos controles internos dentro das empresas, pois ele compreende o 
plano da organização, e são através deles que as atividades vão ser seguidas de 
maneira correta, e a cada erro ou fraude encontrado será possível revertê-los e 
assim funcionar como um mecanismo de proteção do patrimônio e das informações 
da empresa. O COSO por ser uma entidade sem fins lucrativos e patrocinada por 
cinco grandes associações profissionais desenvolve sistemas de controles internos, 
onde podem ser aplicados em qualquer instituição que tenha como finalidade obter 
um controle eficaz e eficiente dentro de seu ambiente de trabalho, além de propor 
resultados que reduzem os riscos para níveis aceitáveis e que ajudem no processo 
para a tomada de decisões, pois todo o processo é desenhado e aplicado com base 
nos controles propostos. Surgiu com o intuito de verificar a ocorrência de erros e 
fraudes na organização, e através do gerenciamento de riscos proposto por ele com 
base em oito componentes que o compõe, pode se verificar a importância que esse 
cubo tem e que pode trazer para as empresas que o adotarem. 
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Abstract : The present work was developed with the purpose of showing the 
importance of the internal controls within the companies, since it understands the 
organization's plan, and through them the activities will be followed in the correct 
way, and every mistake or fraud found will be possible Reverse them and thus 
function as a mechanism for protecting the company's equity and information. COSO, 
being a non-profit organization and sponsored by five major professional 
associations, develops internal control systems, where they can be applied in any 
institution that aims to obtain effective and efficient control within their work 
environment, in addition to proposing results Which reduce risks to acceptable levels 
and help in the decision-making process because the whole process is designed and 
applied based on the proposed controls. It arose in order to verify the occurrence of 
errors and fraud in the organization, and through the risk management proposed by 
him based on eight components that compose it, can verify the importance that this 
cube has and that can bring to the companies that Adopt it. 
 
Keywords : COSO. Internal controls. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1985, nos EUA houve a criação do COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) formado para patrocinar a Comissão 

Nacional de Fraude de Relatório Financeiro com o objetivo de identificar porque 

ocorriam tantas fraudes nas demonstrações contábeis publicadas nos EUA.  

Composto por cinco grandes associações profissionais sediadas nos Estados 

Unidos, sendo elas: 

AAA - American Accouting Associantion (Associação Americana de 

Contadores) 

AICPA - American Institute of Certified Public Accounts (Instituto Americano 

de Contadores Públicos) 

FEI - Financial Executives International (Executivos Financeiros Internacional) 

IIA - The Institute of Internal Auditors (Institutos dos Auditores Internos) 

IMA - Institute of Management Accountants (Instituto dos Contadores 

Gerenciais) (CANDIDO, 2007). 

O COSO é uma organização sem fins lucrativos dedicada à melhoria dos 

relatórios financeiros através da ética, da efetividade dos controles internos e da 

governança corporativa, tendo como finalidade estudar as causas de ocorrência de 

fraudes em relatórios financeiros e contábeis. Auxilia também na identificação dos 

objetivos que são considerados essenciais ao negócio de cada organização, além 

de definir e implantar o controle interno e seus respectivos componentes, 
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fornecendo, assim, os critérios necessários a partir dos quais os sistemas de 

controle possam ser avaliados. (REGO et al, 2017). 

O método COSO pode ser aplicado em qualquer tipo de instituição, desde 

que seus objetivos e metas sejam claras para que os devidos controles internos que 

forem aplicados sejam desempenhados de forma correta e de maneira transparente. 

Essa metodologia traz para a empresa sua efetiva e eficiente utilização, pois se 

adaptam em ambientes corporativos e operacionais, trazendo confiança em seus 

processos, e mitigando perdas ou ate mesmo deficiência de cada operação na 

estrutura organizacional. 

A estrutura tridimensional do cubo do COSO é uma das ferramentas 

considerada mais importante para se obter um controle mais eficiente, eficaz e 

desejado dentro do ambiente de trabalho das organizações, sendo fornecidas por 

esse método todas as dimensões que compreendem os objetivos de avaliação, as 

categorias de atividades de controle e os componentes de controle. 

O controle interno compreende o plano da organização além dos métodos e 

medidas que são adotadas visando à proteção dos ativos. Ele age contra fraudes 

protegendo a empresa de ações que possam parecer corretas, mas que foram 

aplicadas para prejudicá-la, trazendo danos em benefício a terceiros. A empresa tem 

de estar preparada tanto para a ocorrência de erros quanto para sua rápida 

reversão, pois quando o sistema interno mostra-se falho, cria-se a tentação de 

fraude, o que por sua vez, trará para a empresa um risco maior e mais trabalho para 

a reversão das possíveis distorções que ocorreram nesse meio tempo. (CANDIDO, 

2007). 

O controle, dentro de uma organização, permite constantemente avaliar como 

está se sucedendo o alcance dos objetivos estratégicos e operacionais da empresa, 

podendo assumir a forma de dependente ou independente, assim como em manuais 

ou computadorizados. (IMONIANA; NOHARA, 2005). 

De acordo com o site do Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto 

Americano de Contadores Públicos Certificado (AICPA), o controle interno 

compreende: 
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O plano da organização e todos os métodos e medidas coordenados, 
aplicados a uma empresa, a fim de proteger seus bens, conferir a exatidão 
e a fidelidade de seus dados contábeis, promover a eficiência e estimular a 
obediência às diretrizes administrativas estabelecidas. (AICPA, 2017). 

 

O controle interno é um processo importante dentro da empresa quando 

realizado da melhor forma e atendendo as necessidades da mesma, pois é através 

da execução de suas atividades que se terá o retorno esperado com mais precisão e 

maior confiabilidade. São através desses controles que pode ser evitado os erros e 

fraudes que podem ocorrer, tendo um sistema eficiente e que seja controlado por 

pessoas autorizadas a realizar determinadas alterações. 

Conforme Attie (2010), a fraude, entretanto, assume múltiplas modalidades. 

Das diversas classificações de fraudes até hoje apresentadas, reveste-se de 

interesse a que as divide em: 

 

a) não encobertas: são aquelas em que o autor ao considera necessário 
esconder, porque o controle interno é muito fraco. 
b) encobertas temporariamente:  são feitas sem afetar os registros 
contábeis. 
c) encobertas permanentemente: nesses casos, os autores da 
irregularidade preocupam-se em alterar a informação contida nos registros e 
outros arquivos, para assim ocultar a irregularidade. 

 

Dentro das organizações o controle interno tem se tornado uma ferramenta 

importante nas atividades organizacionais, pois tem como objetivo assegurar o 

cumprimento dos objetivos e metas propostas pela empresa. É através dele que os 

processos a serem executados serão padronizados de acordo com as atividades 

estabelecidas, traçando assim quais os objetivos que a empresa tem a realizar, 

oferecendo maior segurança e eficiência em seus trabalhos.  

Após a aplicação dos controles necessários dentro da organização, o 

gerenciamento de riscos tem o objetivo de identificar, avaliar e controlar os possíveis 

riscos que possam vir ocorrer, além de proporcionar os controles necessários para 

minimizar os riscos e até mesmo aproveitar as oportunidades a eles associados com 

o intuito de melhorar seus processos. 

No primeiro momento será relatada a origem do COSO, desde o início de sua 

formação até o momento da aplicação de seus controles com base no método 

COSO Report e da nova metodologia chamada Enterprise Risk Managment (ERM) 

criada no ano de 2004. A importância dos controles internos necessários para evitar 

a ocorrência de fraudes nos relatórios contábeis e financeiros com base na 
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metodologia criada para a realização de seus trabalhos, além de trazer para as 

organizações maior segurança e confiabilidade em relação as suas informações e 

processos e a seriedade que o Comitê possui dentro das empresas. 

No segundo momento será abordada a importância que o gerenciamento de 

riscos corporativos exerce dentro das organizações possibilitando que os 

administradores possam identificar, avaliar e administrar os riscos que surgirem, 

além de prevenir os que podem ocorrer através dos controles internos implantados 

com base nos oito componentes do cubo do COSO, que são os seguintes: ambiente 

interno, fixação de objetivos, identificação de eventos, avaliação de riscos, resposta 

a risco, atividades de controle, informações e comunicações e o monitoramento. 

 A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, pois todas as informações 

coletadas foram retiradas com base nos livros, site do próprio Comitê e artigos 

científicos, tanto impressos como também em arquivos digitais. Toda documentação 

apresentada foi preparada e analisada para que fossem utilizadas adequadamente 

em cada tópico, assunto e demais citações que foram tratados dentro desse artigo. 

De acordo com Gil (2002) é considerada uma pesquisa bibliográfica quando:  

 

É desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os 
estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas 
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. (GIL, 2002, 
p. 44).  

 

2 HISTÓRIA DO COSO 

 

Ferreira, Valente e Asato, (2002) apud Silva e Cavalcanti (2006, p. 4) relatam 

a história de formação do COSO: 

 

Em 1985, foi criada, nos Estados Unidos, a National Commission on 
Fraudulent Financial Reporting (Comissão Nacional sobre Fraudes em 
Relatórios Financeiros), uma iniciativa independente, para estudar as 
causas da ocorrência de fraudes em relatórios financeiros/contábeis. Esta 
comissão era composta por representantes das principais associações de 
classe de profissionais ligados à área financeira. Seu primeiro objeto de 
estudo foram os controles internos. Em 1992 publicaram o trabalho "Internal 
Control - Integrated Framework" (Controles Internos – Um Modelo 
Integrado). Esta publicação tornou-se referência mundial para o estudo e 
aplicação dos controles internos, e é a base que fundamenta o presente 
texto. Posteriormente a Comissão transformou-se em Comitê, que passou a 
ser conhecido como COSO – The Comitee of Sponsoring Organizations 
(Comitê das Organizações Patrocinadoras).  
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O COSO é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada à melhoria dos 
relatórios financeiros através da ética, efetividade dos controles internos e 
governança corporativa. É patrocinado por cinco das principais associações 
de classe de profissionais ligados à área financeira nos Estados Unidos. O 
Comitê trabalha com independência, em relação a suas entidades 
patrocinadoras. Seus integrantes são representantes da indústria, dos 
contadores, das empresas de investimento e da Bolsa de Valores de Nova 
York. O primeiro presidente foi James C. Treadway, de onde veio o nome 
"Treadway Comission". Atualmente John Flaherty ocupa a presidência. 
(FERREIRA; VALENTE; ASATO, 2002, apud SILVA; CAVALCANTI, 2006, 
p. 4) 

 

Através da AICPA (2004) apud Silva e Cavalcanti (2006, p. 5), a história do 

COSO pode ser apresentada de outra forma: 

 

COSO é um voluntário, organização do confidencial-setor dedicada a 
melhorar a qualidade do relatório financeiro com a ética de negócio, 
controles internos eficazes, e governança corporativa. Os membros de 
COSO são o instituto americano de contabilistas públicos certificados, a 
associação americana da contabilidade, executivos financeiros 
internacionais, o instituto de contabilistas da gerência, e o instituto de 
revisores de contas internos. COSO foi dado forma originalmente em 1985 
para patrocinar a comissão nacional no relatório financeiro fraudulento, 
sabido como a comissão de Treadway, uma iniciativa independente do 
confidencial-setor que estudaram os fatores causais que podem conduzir ao 
relatório financeiro fraudulento e recomendações desenvolvidas para 
companhias públicas e seus revisores de contas independentes, para a 
comissão de seguranças e de troca e outros reguladores, e para instituições 
educacionais. (AICPA, 2004 apud SILVA; CAVALCANTI, 2006, p. 5). 

 

2.1 Formação do Comitê 
 

De acordo com Carvalho (2003, p. 27), o Comitê denominado COSO é 

formado por cinco organizações, sendo elas: 

 

a) American Institute of Certified Public Accounts  (Instituto Americano 
de Contadores Públicos) – organização americana que congrega todos os 
contadores públicos dos Estados Unidos e tem como missão prover seus 
membros com recursos, informações e liderança que os habilitem a prestar 
serviços altamente profissionais para o público em geral, para as 
organizações, clientes e para os empregados. 
b) American Accouting Associantion  (Associação de Contadores 
Americanos) – Associação que promove a excelência mundial para 
educação em contabilidade, pesquisa e prática. É uma associação que 
congrega pessoas voluntárias interessadas no ensino e pesquisa em 
contabilidade. 
c) The Institute of Internal Auditors  (Institutos dos Auditores Internos) – 
Fundado em 1941, o referido instituto congrega mais de 70.000 
profissionais em auditoria interna, controles internos, auditoria de tecnologia 
da informação, educação em auditoria, e outros, e está presente em mais 
de 100 países. É líder mundial em certificação de auditores, pesquisa e 
guias profissionais para a profissão de auditor interno. Este instituto é como 
um porto seguro para a profissão com seus recursos e publicações sobre 
auditoria interna.  
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d) Institute of Management Accountants  (Instituto dos Contadores 
Gerenciais) – Fundado em 1919, o IMA é uma associação profissional 
voltada para a contabilidade gerencial e financeira e sistema de informação 
gerencial. Tem aproximadamente 73.000 membros e oferece duas 
certificações: Contador Gerencial (CMA) e Gerenciamento Financeiro (CFM) 
e possui uma fundação de pesquisa aplicada. 
e) Financial Executives International  (Executivos Financeiros 
Internacional) – Associação profissional de executivos de finanças, que 
congrega cerca de 15.000 profissionais, inclusive das principais 
organizações americanas. Provê informações, pesquisas e recursos acerca 
de assuntos financeiros. 

 

2.2 Finalidade do COSO 

 

O COSO tem como princípio a identificação dos objetivos essenciais de 

negócio da organização com vista à definição dos controles internos, fornecendo os 

critérios necessários para serem avaliados, gerando um auxílio para que a 

administração, a auditoria e outros interessados possam utilizar, avaliar e validar os 

controles. (PEREIRA et al, 2017). 

De acordo com Boynton et al (2002) apud Carvalho (2003, p. 27), as duas 

principais finalidades do COSO foram: 

 

a) Estabelecer uma única definição de controles internos que atendesse às 
necessidades de diferentes interessados; e 
b) Fornecer um padrão contra o qual empresas e outras entidades 
pudessem avaliar seus sistemas de controles e determinar como poderiam 
aperfeiçoá-los. 

 

O COSO tem a finalidade de estudar a ocorrências de fraudes nos relatórios 

financeiros e contábeis das empresas e propor os controles necessários para que a 

mesma consiga estabelecer seus objetivos de forma clara e com mais precisão para 

que possa alcançá-los. 

 

2.3 A metodologia de gerenciamento de controle inte rno do COSO 

 

Conforme Moraes (2003) apud Farias, De Luca e Machado (2009, p. 64), a 

metodologia COSO: 

 

Identifica os objetivos essenciais do negócio de qualquer organização e 
define o controle interno e seus componentes, assim como fornece critérios 
a partir dos quais os sistemas de controle podem ser avaliados e ofereçam 
subsídios para que a administração, auditoria e demais interessados 
possam utilizar e avaliar um sistema de controle. 
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O COSO criou uma metodologia para a realização de seus trabalhos sendo o 

método COSO Report, ou relatórios do COSO, que tem como finalidade garantir que 

as empresas alcancem seus objetivos em relação ao uso contínuo de seus recursos 

com base no método criado pelo próprio COSO. 

O COSO Report se tornou referência mundial na gestão do controle interno, 

principalmente por identificar os objetivos dentro da organização e através dos 

relatórios fornecidos pelo COSO estabelecer os controles apropriados para atividade 

que será realizada. (FARIAS; DE LUCA; MACHADO, 2009). 

Segundo Rego et al (2017, p. 3) [...] o sistema COSO Report: “Auxilia na 

identificação dos objetivos essenciais do negócio de qualquer organização e define 

controle interno e seus componentes, fornecendo critérios a partir dos quais os 

sistemas de controle podem ser avaliados.” 

De acordo com as citações referentes ao COSO Report, os relatórios 

fornecidos pelo COSO se tornaram importante na gestão do controle interno dentro 

da organização, pois através dele serão verificados quais os controles e os 

componentes necessários que devem ser aplicados em cada setor para que as 

atividades propostas sejam realizadas e consequentemente os objetivos sejam 

atingidos da melhor maneira. 

No ano de 2004 o COSO criou uma nova metodologia para seu trabalho 

chamada de Enterprise Risk Managment (ERM), ou Gestão de Riscos Empresariais, 

que tem como objetivo proporcionar para a empresa uma tranquilidade em relação à 

conquista dos objetivos de negócios. 

O COSO ERM trouxe para as empresas uma dimensão mais ampla sobre o 

gerenciamento de riscos e os controles internos, além de possibilitar um enfoque 

dos aspectos que são específicos da própria ferramenta na qual estão incluídos os 

controles internos (REGO et al, 2017). 

Segundo COSO (2004) apud Farias, De Luca e Machado (2009, p. 64), a 

Gestão de Risco Empresarial: 

 

É um processo implementado pelo Conselho de Administração, diretores 
(gestores) e outras pessoas, aplicado no nível estratégico e demais níveis 
da organização, concebido para identificar eventos potenciais que podem 
afetar a entidade, assim como para gerenciar os riscos de modo a se 
manterem dentro do limite de aceitação, buscando dar razoável segurança 
de que os objetivos da entidade serão atingidos. 
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O COSO ERM fornece um foco mais amplo em relação ao gerenciamento de 

riscos e os controles internos, onde tem como objetivo identificar os eventos que 

podem vir afetar a empresa, direcionando e gerenciando os riscos para que eles 

fiquem dentro do limite de aceitação que a empresa espera. 

. 

3 GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS 

 

O gerenciamento de riscos corporativos possibilita que os administradores 

possam identificar, avaliar e também administrar os riscos perante as incertezas que 

surgem, pois nem todos têm o mesmo grau de problemas, e se concentrarem nos 

riscos que apresentam um impacto maior na organização, a fim de agregarem valor 

para os acionistas. (PEREIRA et al, 2017). 

Segundo COSO (2004) apud Farias, De Luca e Machado (2009, p. 58), o 

gerenciamento de riscos corporativos: 

 

É o processo conduzido em uma organização pelo Conselho de 
Administração, pela diretoria executiva e pelos demais funcionários, 
aplicado no estabelecimento de estratégias formuladas para identificar, em 
toda a organização, eventos em potencial, capazes de afetar a referida 
organização, e administrar os riscos para mantê-los compatíveis com o seu 
apetite ao risco e possibilitar garantia razoável de cumprimento dos 
objetivos da entidade. 

 

O gerenciamento de riscos é muito importante dentro da empresa, pois ele 

consiste em um processo onde os administradores irão identificar, avaliar e controlar 

os eventos que possam vir ocorrer, diminuindo ou até mesmo eliminando os riscos 

que possam afetar os sistemas de trabalho e até as pessoas que trabalham nela, 

além de proporcionar uma proteção maior sobre os ativos e patrimônios da empresa 

e dos acionistas. 

 

3.1 Componentes de controle do cubo 

 

O cubo é formado por oito componentes, sendo eles: 

• Ambiente Interno; 

• Fixação de Objetivos; 

• Identificação de Eventos; 

• Avaliação de Riscos; 
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• Resposta a Risco; 

• Atividades de Controle; 

• Informações e Comunicações; 

• Monitoramento. 

 

Figura 1: Coso II - Gerenciamento de Riscos 

 
 

Fonte: PRICEWATERHOUSECOOPERS. Gerenciamento de riscos na empresa - 
estrutura integrada : sumário executivo e estrutura e gerenciamento de riscos a empresa. 
 

A figura nº 1 acima demonstra os componentes da estrutura do Cubo do 

COSO com base em suas três dimensões. 

 

3.1.1 Ambiente interno 

 

O ambiente interno é considerado a base para todos os outros componentes 

do gerenciamento de riscos por compreender o funcionamento da organização, o 

qual possui grande influência sobre a história e a cultura da organização. Além 

disso, ele compreende muitos elementos, como os valores éticos, a competência, o 

acompanhamento do desenvolvimento do pessoal, além da filosofia da 

administração e como são atribuídas as alçadas e responsabilidades dentro do 

ambiente de trabalho. 
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O ambiente interno apresenta à organização as disposições e o 

comportamento das pessoas que trabalham nela, mostrando a importância dos 

controles para prevenção dos riscos que podem vir a ocorrer, os resultados que a 

empresa pode apresentar no futuro. Esse componente influencia como as 

estratégias e os objetivos são determinados, como os negócios são estruturados e 

os riscos são identificados, avaliados e depois administrados. 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007). 

De acordo com Ferreira, Valente e Asato, (2002) apud Silva e Cavalcanti 

(2006, p. 5): 

 

Ambiente de controle é a consciência de controle da entidade, sua cultura 
de controle. Ambiente de controle é efetivo quando as pessoas da entidade 
sabem quais são suas responsabilidades, os limites de sua autoridade e se 
têm a consciência correta. Ambiente de controle envolve competência 
técnica e compromisso ético; é um fator intangível, essencial à efetividade 
dos controles. 

 

Segundo Candido (2007, p. 45): 

 

O profissional que irá aplicar o COSO como metodologia para avaliar o 
Controle Interno deve considerar que o ambiente de controle representa a 
cultura da organização com relação a evitar riscos e assimilar a prática de 
controles. 

 

O ambiente interno é muito importante dentro da empresa, pois além de 

representar a cultura da organização é através dele que serão passados todos os 

valores, as responsabilidades e o comportamento das pessoas que trabalham nela. 

Se a empresa não transparecer um ambiente agradável tanto para as pessoas que 

trabalham nela como para seu público alvo, ela terá mais dificuldade para que possa 

atingir os objetivos que foram propostos para a realização de seu trabalho.  

 

3.1.2 Fixação de Objetivos 

 

A fixação de objetivos é uma condição prévia em relação à identificação de 

eventos, às respostas aos riscos e também à avaliação de riscos, estabelecendo 

uma base para os objetivos operacionais, de comunicação e o cumprimento de 

normas. 
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É necessário que dentro de uma organização existam objetivos claros para 

que a administração possa facilmente identificá-los e, assim, avaliar se existem 

riscos e para que se adotem medidas consideradas necessárias para melhor 

administrá-los. O gerenciamento de riscos certifica que a administração tenha um 

processo altamente adequado para que possam ser estabelecidos os objetivos e 

que proporcionem um suporte. Também devem estar direcionados para a missão da 

organização e ser compatíveis com a necessidade dos riscos. 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007). 

Segundo Pereira et al (2017, p. 5), a fixação de objetivos: 

 

Consiste na identificação e análise de risco externo ou interno que são 
importantes e podem impactar nos objetivos da empresa. Esta avaliação 
deve considerar a severidade dos riscos, a frequência com que estes 
ocorrem e o seu grau de impacto. Assim a empresa poderá determinar 
como administrar tais riscos. 

 

Com base na fixação de objetivos fica mais nítido para a empresa identificar e 

avaliar os possíveis riscos que possam vir ocorrer, trazendo assim as medidas 

necessárias a serem tomadas pela administração de forma clara e objetiva. 

 

3.1.2.1 Objetivos Estratégicos 

 

A missão de uma organização é estabelecida em relação ao que se deseja 

alcançar, como os motivos de sua existência em um sentido amplo. Depois dos 

motivos direcionados, a administração irá fixar os objetivos estratégicos formulando 

estratégias e estabelecendo quais são os objetivos da organização em relação às 

operações, à conformidade e a própria comunicação. 

Os objetivos estratégicos são metas que se deseja atingir e estão alinhados 

com a missão e a visão da organização. Refletem como a alta administração 

escolheu dada forma para gerar valores para as partes interessadas. A 

administração também irá identificar quais os riscos associados e o que pode trazer 

de implicação para a organização. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007). 
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3.1.2.2 Objetivos Correlatos 

 

Para que se possam estabelecer os objetivos correlatos que darão suporte à 

administração, os mesmos devem estar alinhados com a estratégia delimitada e 

estar definidos conforme as atividades da organização; estes são fatores críticos 

para o êxito. 

A organização estará pronta para definir os objetivos correlatos se souber 

orientar seu enfoque, tanto para os objetivos estratégicos quanto para a tática, pois 

essa realização gerará e preservará o valor. No âmbito da organização, os objetivos 

gerais são associados a objetivos mais específicos, os quais transitam pela própria 

organização através dos subobjetivos que foram determinados dentre as atividades, 

por exemplo: no setor de vendas, produção, funções de engenharia e infraestrutura. 

De acordo ainda com (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007), quando 

ocorre a fixação de objetivos nos âmbitos da organização e de atividade, pode se 

obter a identificação de fatores críticos para seu êxito, que são essenciais para que 

as metas possam ser alcançadas. Se os objetivos se mostrarem consistentes 

perante as práticas e os desempenhos anteriores, a associação entre as atividades 

será conhecida, mas se os objetivos se afastarem das práticas anteriores da 

organização, a direção terá de identificar quais os vínculos que pode vir a ter ou que 

riscos maiores podem vir a enfrentar futuramente.  

O gerenciamento de riscos corporativos requer que as pessoas, de acordo 

com o nível onde estejam, devem ter um entendimento sobre os objetivos que a 

organização deseja alcançar, pois esses os objetivos se relacionam com a 

competência de cada indivíduo. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007). 

Os objetivos correlatos classificam-se nas seguintes categorias: 

a) Objetivos Operacionais : esse objetivo tem a finalidade de aprimorar a 

eficácia e a eficiência operacional da organização com metas de desempenho e de 

aumento de lucro, como as reservas de recursos contra os prejuízos, que estimulará 

a organização a atingir seus objetivos conforme planejado. Os objetivos devem 

refletir a situação específica do negócio, da indústria e da economia na qual a 

organização atua. A administração é responsável por assegurar que esses objetivos 

possibilitem um ponto de referência para o encaminhamento dos recursos conforme 

alocados e que reflitam a realidade e as exigências do mercado, para que possibilite 

um melhor desempenho. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007); 
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b) Objetivos de Comunicação : uma comunicação confiável traz à 

administração informações precisas e completas que são adequadas ao processo 

em que elas estão inseridas além dar suporte ao processo decisório da 

administração, realizando o acompanhamento e o desempenho das atividades 

propostas. A comunicação relaciona-se também com os relatórios internos a serem 

divulgadas externamente, sendo as demonstrações financeiras, a divulgação em 

notas explicativas e os relatórios entregues às entidades normativas. 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007); 

c) Objetivos de Conformidade : as organizações devem conduzir suas 

atividades de acordo com as medidas que forem consideradas necessárias e 

adequadas, mas que estejam de acordo com o cumprimento das leis e dos 

regulamentos. Esses requisitos podem se relacionar com diversos ambientes, sendo 

eles os mercados, meio ambiente, preço, impostos, bem-estar social de empregados 

e o próprio comércio internacional. São estabelecidos padrões mínimos de 

comportamento através dos quais a organização irá se relacionar em seus objetivos 

de conformidade, o que pode gerar uma grande influência no mercado, tanto quanto 

ao aspecto positivo quanto ao negativo. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007). 

 

3.1.3 Identificação de Eventos 

 

Os eventos ocorrem a partir de fontes internas e externas que podem 

influenciar a implementação da estratégia e o cumprimento dos objetivos da 

organização. Devem ser identificados e classificados em: riscos, oportunidades ou 

em ambos ao mesmo tempo, sendo que os mesmos podem provocar um grande 

impacto na vida da organização.  

De acordo ainda com (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007), depois que 

forem identificados os eventos, a administração tem a função de reconhecer se 

existe alguma incerteza, mas não saberá quando um evento poderá vir a ocorrer e 

nem mesmo o impacto que poderá provocar na implementação de estratégias e de 

alcançar seus objetivos. A administração considerará os eventos em potencial, 

sendo originados de fontes internas ou externas, mas não levará em conta se o 

impacto poderá ser favorável ou desfavorável. A partir dessa análise a administração 

poderá identificar os impactos negativos, além daqueles que representam 

oportunidades que podem ser de grande valor e serem aproveitados. 
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Os eventos variam muito, onde pode ser de fácil ou de difícil observação e 

também podem ser de nível zero a altamente significativos. Deve-se ter um cuidado 

enorme com os eventos para que eles não passem despercebidos, o correto seria 

identificá-los de forma independente em relação a sua probabilidade de ocorrência e 

o impacto que poderá provocar. Por mais que os eventos tenham uma probabilidade 

baixa de ocorrência, não podem ser ignorados se o impacto na realização de um 

objetivo importante for elevado. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007). 

De acordo com Pereira et al (2017, p. 5): 

 

A identificação de eventos determina quais riscos podem afetar a 
organização positivamente ou negativamente. Eventos de impacto positivo 
representam oportunidades que são canalizadas de volta aos processos e 
objetivos da organização. Eventos de impacto negativo representam riscos 
e exigem avaliação e resposta. A identificação de eventos de riscos é um 
processo iterativo porque novos riscos podem ser conhecidos durante a 
execução da atividade. 

 

 A identificação de eventos tem por objetivo verificar quais os impactos que 

podem vir ocorrer, sendo eles de fontes internas ou externas e que podem impactar 

a empresa positivamente ou negativamente nos objetivos que foram propostos pela 

organização. Depois que a empresa verificar esses eventos, a administração terá 

que analisá-los para ver quais os procedimentos que serão realizados para que 

esses impactos negativos não ocorram e quais as vantagens que os impactos 

positivos poderão trazer para o crescimento da empresa e também aos seus 

colaboradores. 

 
 
3.1.4 Avaliação de Riscos 

 

A avaliação de riscos é um processo de identificação e análise que permite 

que a organização examine as atividades ocorridas com o objetivo de identificar 

quais os riscos são considerados relevantes e qual o grau de impacto que trarão 

para a realização dos objetivos, permitindo, assim, que a empresa alcance os 

resultados conforme planejados ao longo do ano.  

Segundo ainda (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007), se o controle que a 

empresa utiliza para reverter os possíveis erros estiver com problemas, deve ser 

revisado imediatamente, para que não traga possíveis enganos na divulgação de 

suas informações.  
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Deve ser realizada uma avaliação para verificar quais os pontos negativos e 

positivos que estão em desacordo, considerando tanto o ambiente interno e externo. 

Esse processo tem por objetivo evitar surpresas desagradáveis, pois mostrará para 

a empresa quais os riscos que podem estar afetando o cumprimento de suas 

atividades, fazendo com que ela não consiga cumprir com seus objetivos. 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007). 

De acordo com Candido (2007, p. 46): 

 
A avaliação de riscos é a identificação e análise dos riscos associados ao 
não cumprimento das metas aos objetivos operacionais, aos de informações 
e aos de conformidade. Esse conjunto forma a base para definir como 
esses riscos serão gerenciados. 

 

A avaliação de riscos é um processo que analisa as atividades diárias da 

empresa com o objetivo de identificar os riscos e evitar surpresas posteriores para a 

empresa, com o intuito de avaliar quais os pontos positivos e negativos que estão 

em desacordo com o processo que realiza. E através dessa analise será possível 

verificar se o controle que a empresa utiliza está apontando erros, para que seja 

solucionada imediatamente a revisão, e que as informações que a empresa irá 

transmitir sejam passadas de forma correta. 

 

3.1.5 Resposta a Risco 

 

A administração responderá aos riscos após ter realizado uma avaliação 

pertinente sobre os mesmos, sendo que as respostas oferecidas pelas avaliações 

devem evitar, reduzir, compartilhar ou aceitar os riscos. 

Depois de considerada a resposta, a administração avaliará qual o efeito que 

terá sobre a probabilidade e o impacto de ocorrência do risco, como também os 

custos e os benefícios selecionados com o objetivo de se manter os riscos dentro 

dos limites de tolerâncias a riscos desejados e permitidos pela empresa. Serão 

identificadas quais as oportunidades que possam existir e assim se obter uma visão 

dos riscos da organização, determinando se esses riscos residuais gerais são 

compatíveis em relação ao apetite a riscos da organização. 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007). 
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Segundo Pereira et al (2017, p. 6): “A resposta ao risco é o processo de 

desenvolver e determinar ações para aumentar a produtividade e reduzir as 

ameaças aos objetivos da organização.” 

As respostas a riscos classificam-se nas seguintes categorias: 

d) Evitar : prevenir a descontinuação das atividades que possam gerar os 

riscos pode implicar no andamento de uma linha de produtos, a queda na expansão 

de um novo mercado geográfico ou a venda de uma divisão. 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007); 

e) Reduzir : serão adotadas medidas que possam reduzir a probabilidade ou o 

impacto dos riscos, ou até mesmo, de ambos. Esse procedimento abrange muitas 

decisões de negócios dia após dia no ambiente de trabalho. 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007); 

f) Compartilhar : reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos que possam 

afetar os controles dentro da empresa, pelo compartilhamento ou transferência de 

uma boa parte dos riscos. As técnicas comuns compreendem a aquisição de 

produtos de seguro, a realizações de transações ou até mesmo a terceirização de 

alguma atividade. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007); 

g) Aceitar : nenhuma medida será adotada pela empresa para afetar a 

probabilidade ou o grau de impacto dos riscos que possam vir a acontecer. 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007). 

As empresas devem analisar as respostas com base nos procedimentos 

adotados, para que se possam desenvolver ações para reduzir as ameaças e 

aumentar as oportunidades para seu crescimento. Cada resposta obtida deve trazer 

uma nova oportunidade para o gerenciamento de seu processo produtivo em relação 

aos objetivos estabelecidos pela organização. 

 

3.1.6 Atividades de controle 

 

São as atividades ocorridas durante o processo de trabalho que, uma vez 

realizadas de maneira correta e em tempo hábil, possibilitam a redução dos riscos 

além de contribuírem para que as respostas aos riscos sejam executadas com 

eficiência. Representam os procedimentos e as políticas que ajudam na 

implementação das diretrizes da administração e também propiciam uma avaliação 
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do desempenho das atividades verificando os objetivos que foram propostos pela 

empresa. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007). 

Essas atividades podem ser consideradas de natureza de prevenção ou de 

detecção. As principais atividades de controle e suas respectivas naturezas são: 

a) Alçadas (prevenção): as alçadas compreendem os limites que são 

determinados a cada funcionário, ou seja, cada um tem sua responsabilidade dentro 

da empresa e só alguns podem tomar decisões que sejam definitivas no ambiente 

de trabalho. (IMONIANA; NOHARA, 2005); 

b) Autorizações (prevenção): as autorizações têm grande importância 

dentro da administração, pois é esta que irá determinar quais as atividades e 

transações que deverão ser efetuadas e passadas ao supervisor para os 

pagamentos necessários. Para que ocorra essa efetivação, é necessário que o 

responsável verifique se todos os documentos estão corretos e, caso haja alguma 

divergência, deve ser diretamente questionada, Assim que as divergências 

estiverem solucionadas poderá se realizar a transação do pagamento. (IMONIANA; 

NOHARA, 2005); 

c) Conciliação (detecção):  a conciliação é o meio pelo qual ocorre o 

confronto de uma mesma informação com vários dados que sejam obtidos de fontes 

diferentes. O objetivo é trazer a solução para a empresa adotando as medidas que 

forem corretas e precisas quando necessário. (IMONIANA; NOHARA, 2005); 

d) Avaliação de desempenho (detecção): a avaliação de desempenho 

compreende em avaliar como está sendo a realização de certa atividade ou até 

mesmo do processo. Tem a função de avaliar como está se sucedendo os objetivos 

que foram propostos e se as metas que foram traçadas na empresa estão sendo 

alcançadas. (IMONIANA; NOHARA, 2005); 

e) Salvaguarda Física (prevenção e detecção): a salvaguarda física é um 

dos melhores controles que visa proteger os ativos de uma empresa para que não 

corra o risco de serem roubados, usados ou objeto de compra e vendas sem a 

devida autorização. Estabelece todos os controles possíveis de acessos, de 

entradas e saídas de funcionários, de materiais da empresa, além de senhas e 

outros controles que são importantes para a proteção da mesma. (IMONIANA; 

NOHARA, 2005); 

f) Segregação de Funções (prevenção): a segregação de funções é um 

dos principais controles internos que estabelece que uma pessoa não pode ter, 
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inteiramente sobre sua responsabilidade, a função de uma única atividade. Ela deve 

estar segregada entre mais funcionários para que a empresa não corra o risco de 

que esse funcionário tenha o poder de decisões que possam trazer graves 

problemas para a empres. (IMONIANA; NOHARA, 2005); 

g) Sistemas informatizados (prevenção e detecção): os sistemas 

informatizados trazem às empresas maiores controles em relação às aquisições e 

desenvolvimento dos programas e sistemas, além de terem, como finalidade, 

garantir que os dados e transações realizados sejam os mais corretos possíveis. 

(IMONIANA; NOHARA, 2005); 

h) Normatização Interna (prevenção): estabelece as regras internas 

necessárias para o funcionamento da empresa, devem ser de fácil acesso para os 

funcionários, além de indicar qual a postura adequada e as responsabilidades que 

deve se ter no ambiente de trabalho. (IMONIANA; NOHARA, 2005). 

Com base nas atividades desenvolvidas dentro das organizações o controle 

tem se tornado um processo extremamente importante, pois é com base nele que 

será verificado se as atividades estão sendo executadas de uma forma eficiente 

conforme os procedimentos e diretrizes estabelecidas, para que ocorra a 

minimização dos riscos durante o processo operacional e que auxiliem no 

crescimento da organização. 

 

3.1.7 Informações e Comunicações 

 

As informações pertinentes devem ser identificadas, coletadas e comunicadas 

de forma corrente e no momento que são distribuídas, permitindo que as pessoas 

cumpram com suas responsabilidades e deveres dentro da empresa.  

A comunicação é o fluxo de informações dentro de uma organização e é 

eficaz quando flui em todos os níveis da empresa, sendo considerada muito 

importante, pois é através dela que serão passadas todas as informações 

necessárias para a realização dos objetivos e do funcionamento dos controles 

estabelecidos. 

Todas as pessoas que estão envolvidas nos processos devem ser informadas 

pela administração de forma clara sobre as funções e responsabilidades que devem 

ser desempenhadas, além de todos os eventos que vêm ocorrendo, tanto as 

conquistas da empresa como os erros que afetam os controles, para que numa 
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futura ocorrência o problema possa ser solucionado a tempo. 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007). 

De acordo com Klein (2008, p. 47) o componente informação e comunicação: 

 

Relaciona-se ao fato de que informações pertinentes, tanto provenientes de 
fontes internas como de fontes externas, devem ser identificadas, 
capturadas e comunicadas de forma tempestiva e adequada, de modo a 
possibilitar às pessoas o cumprimento de suas responsabilidades e a 
compreensão do seu papel no sistema de controles internos. 

 

Dentro do ambiente de trabalho a comunicação é um ponto essencial, pois é 

através dela que serão passadas as informações necessárias para a realização das 

atividades do trabalho, fazendo com que cada pessoa cumpra com as suas 

responsabilidades dentro do setor. 

 

3.1.8 Monitoramento 

 

O monitoramento é um processo que consiste em avaliar a presença, a 

qualidade dos controles e o funcionamento de seus componentes, para se ter a 

certeza de que estão sendo aplicados de forma correta na empresa ao longo do 

tempo. 

Conforme (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007), esse processo é 

considerado como o melhor indicador, pois é através dele que será observado se os 

controles internos estão sendo suficientes e adequados. O monitoramento pode ser 

realizado através de diferentes formas: mediante atividades gerenciais contínuas de 

monitoramento, avaliações independentes ou uma combinação de ambas. 

As atividades de monitoramento contínuo são diferenciadas das atividades 

realizadas para o cumprimento da política nos processos do negócio, pois essas 

atividades são conduzidas pelos gerentes de operação de linha ou de suporte 

funcional com a profunda consideração referente às implicações das informações 

que são recebidas. 

As avaliações independentes fornecem o importante feedback sobre a 

eficácia de outros componentes de gerenciamento de riscos corporativos.  Esse 

procedimento também oferece a oportunidade de medir a relação entre os 

resultados obtidos e os objetivos dos procedimentos de monitoramento contínuo. 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007). 
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Conforme Candido (2007, p. 48): 

 

A monitoração é a avaliação dos controles internos ao longo do tempo. É o 
melhor indicador para saber se os controles internos estão sendo efetivos 
ou não. É feito através do acompanhamento contínuo das atividades quanto 
por avaliações eventuais, como autoavaliação, revisões e auditoria interna. 

 

A empresa deve monitorar os controles diariamente para que seja verificado 

se eles estão funcionando de maneira correta junto com os componentes que o 

compõe, para que assim se tenha um controle eficiente e adequado em relação aos 

processos que a empresa opera. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa buscou mostrar a importância de ter um sistema de 

controles internos eficiente se aplicado junto com a metodologia do COSO, pois 

fornece um controle mais adequado com base no gerenciamento de riscos 

corporativos através de seus oito componentes, sendo que cada um deles fornece 

um suporte diferente e que todos aplicados tanto na empresa como no setor de 

estudo oferecerão um controle mais adequado. 

Com a aplicação do gerenciamento de riscos corporativos será possível 

identificar e avaliar os possíveis erros e fraudes encontrados com o objetivo de 

administrá-los em tempo hábil, além de prevenir o surgimento de operações não 

identificadas pelo sistema no qual realizará parametrizações nas operações 

realizadas por cada setor. O sistema utilizado pelas organizações deve estar 

preparado para eventual risco que possa vir ocorrer, sendo por lançamento não 

regularizados e pessoas não autorizadas a desempenhar certas atividades. 

 O sistema de controle quando aplicado de forma correta no ambiente interno 

compreende o plano da organização, além de todos os procedimentos e métodos 

que proporcionem um melhor controle em relação aos registros contábeis e 

patrimônios que estão inseridos dentro do sistema da empresa. 

Deve se conhecer qual o sistema que a empresa adota, verificando como é o 

seu funcionamento, além dos princípios e os procedimentos que a operam. Não 

basta simplesmente implantar qualquer sistema de controle e sim analisar qual o 

sistema mais adequado para determinada atividade, pois se não for seguido 
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corretamente ele será incapaz de fornecer os cuidados e a garantia que um bom 

sistema oferece para as atividades que a empresa realiza. 

Os controles aplicados com base no cubo do COSO trazem para a empresa 

cada vez mais confiabilidade e clareza em suas informações processadas e assim 

transmitindo para o administrador uma segurança maior em relação aos processos 

executados. Os processos devem ser mapeados desde o momento de sua inclusão, 

alteração e exclusão para que seja gerado um relatório com todas essas 

movimentações perante aquele registro e assim minimizar cada vez mais os erros e 

também as possíveis fraudes que podem ocorrer devido às alterações de pessoas 

autorizadas ou não. 

O controle interno é fundamental para o fortalecimento nas organizações, pois 

garante que o funcionamento das atividades sejam executadas de forma correta e 

junto com a monitoração em cada atividade se torna cada vez mais eficiente nos 

processos realizados, e assim minimizando os possíveis erros e fraudes que possam 

vir ocorrer e dessa forma diminuindo os níveis de riscos para a geração das 

informações que resultem no melhor resultado esperado pela empresa. Para a 

verificação da efetividade dos controles é possível analisar os relatórios obtidos pelo 

sistema e avaliá-los cuidadosamente para ver se estão respondendo de acordo com 

as parametrizações associadas. 

Com a aplicação do uso dos controles internos dentro das organizações a 

obtenção do seu resultado é cada vez mais claro e real no seu desempenho, dessa 

forma resultando na minimização do tempo em relação a execução dos processos e 

garantindo cada vez mais integridade em suas informações. Com a efetivação 

desses controles as organizações podem controlar de uma forma mais adequada o 

patrimônio de sua entidade, reduzindo o tempo com a verificação de erros e 

aumentando a precisão nos resultados obtidos. 
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