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Resumo  

Para a composição de uma demonstração contábil 
clara e transparente existe uma grande 
necessidade de um sistema de controle interno.  
 O objetivo do presente artigo consiste em 
apresentar como o controle interno especificamente 
nos estoques quando executado de forma devida 
pode causar grandes resultados positivos a 
organização, evitando perdas, diminuindo a 
quantidade de falhas nos processos e aumentando 
a qualidade e eficiência nas funções operacionais. 
 Com o intuito de analisar as características do 
controle interno da empresa X e verificar a forma 
que está sendo realizados seus procedimentos e 
como é o funcionamento do controle interno nos 
estoques foi utilizado o método de pesquisa 
exploratória-descritivas a fim de identificar se o 
sistema de controle interno de estoques está tendo 
funcionamento efetivo. 
Durante o desenvolvimento do trabalho pode-se 
observar o tamanho da importância do controle 
interno para as organizações, pois além de auxiliar 
os administradores e gestores na tomada de 
decisão, proporciona também proteção aos ativos 
das empresas.   
Percebeu-se, após a pesquisa, que a empresa 
onde o estudo de caso foi realizado possui controle 
interno nos estoques, porém ainda não é totalmente 
efetivo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as empresas vêm estabelecendo cada vez mais metas e objetivos, 

e para que os mesmos sejam alcançados é necessário a adoção de procedimentos 

que facilitem e auxiliem os administradores. O controle interno é uma ferramenta 

fundamental dentro das organizações para a realização de objetivos pois abrange os 

controles administrativos e operacionais. 

Embora muitas empresas possuam o método de controle interno nem sempre 

é executado de forma adequada, diante do exposto foi realizado um estudo de caso 

em uma empresa em Vargem Grande Paulista especificamente no controle de 

estoques, a mesma já possui o controle interno, mas foi verificado se este sistema de 

controle está sendo efetivo para a empresa. 

 Por meio do discorrido acima, surge a situação problema do presente trabalho; 

qual seja: 

O controle interno de estoque na “Empresa X” funciona efetivamente? 

Proteger os ativos é uma extrema importância no cenário interno das empresas. 

Os estoques são partes primordiais das organizações pois fazem parte dos processos 

produtivos, portanto é necessário que exista uma boa gerencia possibilitando assim 

bons resultados. 

Um funcionamento efetivo de controle interno de estoques em tese pode reduzir 

custos e perdas, diante disso justifica-se a presente pesquisa a importância da 

verificação do grau efetivação do controle interno de estoques da “Empresa X”. 
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1.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 CONTROLES INTERNO 

O controle interno é definido por múltiplos procedimentos e métodos que 

proporciona segurança ao patrimônio, transparência e fidedignidade nas informações, 

efetividade nas atividades operacionais, a disciplina nas políticas administrativas e o 

alcance dos objetivos traçados pelo administrativo e gerencial da entidade.  A maioria 

das empresas possui um sistema de controle interno, porém nem sempre é executado 

de forma adequada. 

O Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados (AICPA) apud Crepaldi (2007, p.269) define o controle interno 

como: 

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 
dados contábeis, promover a eficiência e estimular a obediência às diretrizes 
administrativas estabelecidas. 

 
Analisando a ideia do órgão pode- se dizer que na prática o controle interno 

tem como função desenvolver a organização de todos os procedimentos da empresa 

para que a mesma possa realizar suas operações de forma cabível alcançando 

resultados mais satisfatórios com menos desperdícios.  

O COSO (The Comitee of Sponsoring Organizations) apresenta em seu manual 

uma definição importante e fundamental para o desenvolvimento do controle interno. 

Intencionalmente abrange conceitos em que todas as organizações de diferentes 

estruturas tenham uma base para implantação e aplicação.  

Segundo COSO, (2013, p.06) 

Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança, 
administração e outros profissionais da entidade, e desenvolvido para proporcionar 
segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a 
operações, divulgação e conformidade. Essa definição reflete alguns conceitos 
fundamentais. 

 
O órgão também caracteriza controle interno: 
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− Conduzido para atingir objetivos em uma ou mais categorias – operacional 
divulgação e conformidade. 
− Um processo que consiste em tarefas e atividades contínuas – um meio para 
um fim, não um fim em si mesmo. 
− Realizado por pessoas – não se trata simplesmente de um manual de políticas 
e procedimentos, sistemas e formulários, mas diz respeito a pessoas e às ações 
que elas tomam em cada nível da organização para realizar o controle interno. 
− Capaz de proporcionar segurança razoável - mas não absoluta, para a 
estrutura de governança e alta administração de uma entidade.  
− Adaptável à estrutura da entidade – flexível na aplicação para toda a entidade 
ou para uma subsidiária, divisão, unidade operacional ou processo de negócio em 
particular. (2013, p.06) 

 

Segundo Crepaldi (2006), O controle interno é o sistema da empresa que 

entende o plano de organização, suas obrigações e responsabilidades e todos os 

processos adotados com finalidade de proteger seus ativos, apurar com exatidão os 

dados contábeis e os operacionais, desenvolver de forma eficaz as operações e 

contribuir com o cumprimento das políticas, normas e procedimentos empregados 

pela entidade.  

As definições dos autores são diferentes, porém interpretando as ideias todos 

os conceitos trazem o mesmo intuito do controle interno que são: salvaguardar os 

ativos da entidade; alcançar os objetivos operacionais e gerenciais; examinar os 

relatórios contábeis com exatidão e contribuir com desempenho na política e 

procedimentos adotados pela organização. 

 

1.2 A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO 

O controle interno contribui com todos os tipos de estruturas de empresas pois 

auxilia nos processos operacionais e na tomada de decisões. 

O fluxo de recebimentos de materiais, pagamentos aos fornecedores, 

recebimentos de clientes, compras e todos os tipos de operações realizadas pelos 

membros interno da organização, necessita de um sistema que controle todas essas 

atividades para que os dados possam ser coletados de forma organizada e com 

resultados exatos e confiáveis. Sem o controle interno nos procedimentos as chances 

de perdas, desperdícios e diminuição do lucro se tornam grandes. 

Attie (2011, p.191) descreve a importância do controle interno sendo: 
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A importância do controle interno fica patente a partir do momento em que se torna 
impossível conceber uma empresa que não se disponha de controles que possam 
garantir a continuidade de operações e informações proposto. 

 
A confiança nos resultados gerados através desses fluxos transforma simples 

dados em informações essenciais para os empresários que com seu grau de 

conhecimento e experiência utilizam para tomada de decisões na empresa visando o 

objetivo comum. (ATTIE 2011). 

Segundo o autor citado acima todas as empresas possuem um sistema 

controle, porém a diferença é que pode estar sendo executado de maneira adequada 

ou não. Isso pode ser identificado através da eficiência dos fluxos de operações e 

informações e os seus custos / benefícios. 

‘’ O controle interno é parte integrante de cada segmento da organização e cada 

procedimento corresponde a uma parte do conjunto do controle’’ (ATTIE, 2011, p.192). 

 

1.3 TIPOS DE CONTROLE INTERNO 

Na atualidade é de extrema importância que as empresas possuam um sistema 

controle interno, dentro desse sistema devem existir dois grupos de controle: o de 

natureza contábil e o de natureza administrativa. 

 

1.3.1 CONTROLES CONTÁBEIS 

Os controles contábeis compreendem o plano de organização e todos os 

métodos e procedimentos utilizados para salvaguardar o patrimônio e a propriedade 

dos itens que os compõem (CREPALDI, 2007, p.275). 

O autor ainda compreende os controles contábeis como: 

− Segregação de funções: cria independência entre as funções de execução 
operacional, custódia dos bens patrimoniais e riscos envolvidos;  
− Sistema de autorização: controla as operações através de métodos de 
aprovações, de acordo com as responsabilidades e riscos envolvidos;  
− Sistema de registro: compreende a classificação dos dados dentro de uma 
estrutura formal de contas, existência de um plano de contas que facilita o registro 
e preparação das demonstrações contábeis e a utilização de um manual descritivo 
para o uso das contas. 

 

O controle de natureza contábil explora na empresa todos os procedimentos, 

métodos, sistemas e técnicas que são executados com finalidade de proteger o 
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patrimônio da organização que são: bens, direitos e obrigações, além disso através 

do controle contábil é possível também verificar os registros contábeis e certificar-se 

se os mesmos estão devidamente coerentes. 

Demonstrando os controles contábeis destacam-se como exemplo: o sistema 

de autorização que controla e aprova as transações visando os ricos e também a 

segregação de tarefas que dividi as responsabilidades e cria independência entre as 

funções operacionais, salvaguarda dos bens patrimoniais e de sua contabilização. 

Através desse controle o risco de fraudes dentro da organização é radicalmente 

reduzido. 

O controle interno sobre os bens físicos e as informações da empresa faz parte 

dos controles contábeis, pois realiza vistoria e compara com os dados que são 

adquiridos na contabilidade, a fim de reconhecer qual a real situação que a empresa 

se encontra. (CREPALDI, 2007). 

O autor citado anteriormente ressalta que deve-se ter cuidado com a contagem 

dos bens físicos, e que seja realizado com colaborardes que não controle os estoques 

para que não facilite nenhum tipo de fraude.  

 

1.3.2 CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

Os controles administrativos compreendem um plano de organização e todos 

os métodos e procedimentos utilizados para proporcionar eficiência às operações, dar 

ênfase à política de negócios da empresa, bem como seus registros financeiros. 

(CREPALDI 2013, p.473). O autor ainda aborda como exemplo os seguintes tópicos:  

 

− Normas salutares, que observam práticas saudáveis aos interesses da 
empresa no comprimento dos deveres e funções; 
− Pessoal e qualificado, que esteja apto a desenvolver suas atividades bem 
instruídas e supervisionadas por seus responsáveis. 

 

Nos controles de natureza administrativa o enfoque principal está nos sistemas, 

métodos e procedimentos adotados pela administração da empresa, o propósito 

desse controle se diferencia dos controles contábeis, pois visa à eficiência e à eficácia 

das operações realizadas pela organização. (CREPALDI apud SILVA 2013). 
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Através dos métodos e procedimentos adotados pela empresa, são 

estabelecidas as maneiras de comparação e julgamento para determinada finalidade, 

mesmo que inicialmente não tenha sido formalmente preestabelecidos meios 

comparativos. (CREPALDI 2013). 

Interpretando a ideia do autor fica evidente que os controles administrativos têm 

função mais voltada ao planejamento e desenvolvimento da organização com 

finalidade de contribuir na parte operacional e nas políticas, normas e instruções da 

administração. 

 

1.4 PRINCÍPIOS DE CONTROLE INTERNO 

 

Os princípios de controle interno buscam fornecer boas medidas no 

funcionamento nas operações das organizações.  Atite (1984, p.63), enumera sete 

princípios sendo: 

− Delimitação exata da responsabilidade: Atribuição das tarefas e 

responsabilidades aos funcionários, a fim de possibilitar a identificação da 

responsabilidade dos erros ocorridos nas transações da organização. 

− Segregação de atividades de contabilização e de operacionalização: consiste 

em estabelecer uma função específica a cada colaborador. Exemplo: a pessoa que 

vende não pode ser a mesma que recebe o dinheiro da venda.  

− Comprovação das operações realizadas: Os procedimentos realizados pela 

organização devem ser devidamente documentados. É importante a organização 

adotar esse princípio, pois caso haja divergências futuras, os documentos 

comprovarão o que de fato ocorreu. 

− Pessoal qualificado e treinado: É importante que emprese proporcione aos 

seus funcionários treinamentos de qualificação. Com treinamentos é possível alcançar 

melhor rendimento, colaboradores mais atentos e ativos com suas funções e também 

resulta na redução de custos. 

− Rotatividade entre funcionários nas atividades: Evitar que um funcionário fique 

na mesmo função por muito tempo, o rodizio de funções é necessário. 
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− Manuais e normas de procedimentos para as atividades: Sua função é 

assegurar o cumprimento dos objetivos de uma determinada função. 

− Sistema de revisão e avaliação das operações: Nesse princípio é possível 

identificar com facilidade a falhas ocorridas nas operações, e também através da 

avaliação auxilia na tomada de decisão. 

 

1.5  ESTOQUES 

Os estoques são materiais e suprimentos que uma empresa ou instituição, 

mantém seja para vender ou fornecer insumos ou suprimentos para o processo de 

produção. (ARNOLD 1999, p.265). 

De acordo com os autores Martins, Gelbecke, Santos, Iudicibus (2010, p.82), 

os estoques são: ‘’ bens tangíveis ou intangíveis adquiridos ou produzidos pela 

empresa com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal de suas 

atividades’. 

O Comitê de Pronunciamento Contábeis, estabelece por meio do CPA 16 que 

controles de estoque são: 

− Mantidos para vendas no curso normal dos negócios; 
− Em processo de produção para venda, ou na forma de materiais ou 
suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção, na 
prestação de serviços. 

 

Os estoques estão diretamente ligados com operações das empresas e 

envolvem complicações na administração, controle, contabilização e principalmente 

na avaliação. (MARTINS, GELBCKE, SANTOS, IUDÍCIBUS, 2010). 

Os autores ainda afirmam que nas indústrias e nos comércios, os estoques são 

parte significativas e mais importantes nos ativos do capital circulante e da posição 

financeira.  Para obter uma apuração adequada do lucro líquido do exercício, a 

determinação dos estoques precisa estar corretamente do início ao fim do período 

contábil. (MARTINS, GELBCKE, SANTOS, IUDÍCIBUS, 2010). 

Estocar é preciso para conhecer a rotatividade dos itens, as exigências dos 

clientes e sua concorrência, que está relacionado ao crescimento financeiro das 

companhias. 
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A partir da contabilização de compras de itens de estoques, assim como no 

momento de venda a terceiros, em geral representa a transmissão de direito de 

propriedade dos itens, apesar do conceito de ativo não estar ligado somente ao 

aspecto legal como também a transferência de riscos e benefícios futuros. (MARTINS, 

GELBCKE, SANTOS, IUDÍCIBUS, 2010). Portanto no momento em que é feito a 

contabilização de compra de materiais, esses itens entram no ativo na empresa 

tornando direito e propriedade. 

Os autores ainda abordam que o mais importante não é a posse física dos 

materiais e sim o direito de sua propriedade. 

Para Martins, Gelbcke, Santos, Iudicibus (2010, p.80) os estoques são 

representados por: 

 

− Itens que fisicamente estão sob a guarda da empresa, excluindo-se os que 
estão fisicamente sob guarda, mas que são de propriedades de terceiros, seja por 
terem sido recebidos em consignação, seja para beneficiamento ou armazenagem 
por qualquer outro motivo. 
− Itens adquiridos pela empresa, mas que estão em trânsito, a caminho da 
sociedade, na data do balanço, quando sob condições de compra FOB, pontos de 
embarque (fábrica o depósito do vendedor). 

− Itens da empresa que foram remetidos para terceiros em consignação, 
normalmente em poder de prováveis fregueses ou outros consignatários, para 
aprovação e possível venda posterior, mas cujos direitos de propriedade 
permanecem com a sociedade. 

−  Itens de propriedade da empresa que estão em poder de terceiros para 
armazenagem, beneficiamento, embarque, etc. 

 

1.6  CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS DE ESTOQUES 

Atualmente existem vários tipos de estoques. De acordo com Arnold (1999 p. 
266). “Existem várias maneiras de classificar estoques. Uma classificação 
frequentemente utilizada se relaciona ao fluxo de materiais, que entra em organização 
industrial, passa por e sai’’.  

Para Martins, Gelbeck, Santos, Iudicibus (2010), as contas de estoque incluem: 
− Produtos Acabados: produtos que já estão fabricados e disponíveis para venda, 

estando estocados nos depósitos, filiais ou em terceiros em consignação. 

− Produtos em Elaboração:  Matérias-primas que já foram requisitadas e estão 

no processo de fabricação. 
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− Matérias-Primas: Abriga os materiais mais importantes que passam por 

transformações nos processos produtivos. A composição para os estoques de matéria 

prima é de acordo com o ramo da indústria. 

− Materiais de Acondicionamento e embalagem:  Estão dos materiais que se 

destinam ao setor de embalagem ou a seu acondicionamento para remessa. Em 

algumas indústrias a embalagem é considerada com parte do produto, ás vezes nesse 

caso são classificados na conta de matérias- prima embora não seja apropriado. 

− Materiais Auxiliares: Engloba os materiais que apenas auxiliam no processo 

industrial que não são de extrema importância. Esses itens podem ou não se 

classificados diretamente ao produto pois seu custo de produção não representa um 

valor global significativo, devido a isso fisicamente é difícil ser identificado. 

− Materiais de Manutenção e Suprimentos Gerais:  Materiais que servem para 

manutenção, conserto, lubrificação e pinturas de máquinas e equipamentos. 

− Importação em Andamento:  engloba os custos que já ocorreram no processo 

de importações que ainda estão em andamento e as mercadorias estão em transito. 

− Almoxarifado: em função das necessidades e particularidades a conta de 

almoxarifado varia muito de uma empresa para outra. Está presente nesta conta 

sempre os materiais de consumo geral, incluindo-se: produtos de alimentação 

pessoal, materiais de escritório, peças em geral uma variedade de itens.  Por questão 

de controle as empresas para fins contábeis, muitas vezes no momento da compra já 

lançam esses itens direto na despesa, mantendo apenas o controle de quantidades, 

isso ocorre devido a quantidade muito grande de itens   de pequeno valor.  Essa 

prática não é a mais correta contabilmente pelo princípio de competência, mas se for 

usada de forma adequada é aceitável pela convenção da Materialidade. 

− Adiantamento a fornecedores: abriga os adiamentos de pagamentos que 

empresa realiza aos fornecedores, esses adiantamentos estão vinculados a compras 

de materiais que ainda entraram nos estoques.  Quando é realizado um adiamento 

para fornecedor de matéria-prima, deve-se contabilizar nessa conta, a baixa só é 

contabilizada após o recebimento do material, registrando-se o custo total na conta de 

Matérias-Primas. 
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− Perda estimada para redução ao valor realizável líquido: Essa é uma conta 

credora e redutora dos estoques, nela é registrado os valores de itens do estoque que 

estiveram a um custo superior ao valor realizável líquido. 

− Perdas em Estoques: destina-se para registrar as perdas conhecidas em 

estoques e calculadas por estimativa, essas perdas são referentes aos estoques 

deteriorados e obsoletos e também para dar cobertura as diferenças físicas, quando 

não puderam ser baixadas pelas próprias contas, devido os itens específicos não 

estarem identificados e por criarem estimativas. 

− Serviços em andamento:  Todos os gastos com mão de obra, material e outros 

aplicados por meio da prestação de serviço deve ser registado nesta conta. 

 
1.7  CONTROLE DE ESTOQUES 

O controle de estoque surgiu para atender a necessidade das companhias em 

controlar seus materiais com mais exatidão e de forma mais qualificada.  Antigamente 

o estoque era controlado por meio de fichas de prateleiras ou fichas de controle. 

Embora algumas empresas ainda utilizam esse sistema de controle, o 

desenvolvimento da tecnologia e era na informática aprimorou e substitui os controles 

deixando para trás os antigos métodos com a implantação de um sistema 

informatizado. (VIANA apud Martelli, Dandaro, 2015). 

Para Viana apud Martelli, Dandaro (2015, p.09): 

Qualquer que seja o método é fundamental a plena observância das rotinas em 
prática a fim de se evitar problemas de controle, com consequências no inventário, 
que redundam em prejuízos para a empresa. Controle de estoque é o procedimento 
adotado para registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saída de mercadorias e produtos 
seja numa indústria ou no comércio. 

 
Analisando a ideia do autor, fica evidente que independentemente do método 

que empresa utilize para controlar seus estoques, é de extrema importância que exista 

um sistema de controle para todos os tipos de materiais para que não haja 

consequências que gerem prejuízo. 

O controle de estoque também reflete no financeiro da organização devido a 

manutenção de estoques ser cara, e também minimiza as necessidades de capital 

investido em estoque. 
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1.8  IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE ESTOQUE  

Os estoques são itens essenciais tanto para indústrias como para os 

comércios.  A forma que ele é armazenado e controlado pode gerar benefícios para 

entidade ou também prejuízos.  

O controle de estoque se torna necessário para empresas, pois permite a 

empresa manter-se competitiva e cumprir adequadamente suas atividades, além 

disso ajuda ao departamento de compras a não comprar materiais desnecessários. O 

prazo de entrega do produto, época do ano, data de emissão da nota fiscal, 

quantidades recebidas, também devem ser levados em conta para composição do 

estoque. 

De acordo com o SEBRAE (2013) o controle de estoque possibilita: 

− Quanto comprar; quando comprar; o que comprar; quanto manter em estoque; 
− Receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as 
necessidades; 
− Controlar os estoques em termos de quantidades, valores e fornecer informações 
sobre a posição dos itens estocados; 
− Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais 
estocados e; 
− Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados; 
− Evitar o extravio de mercadorias; 
− Planejar as compras, evitando a estocagem de itens desnecessários; 
− Conciliar os saldos físicos com os contábeis; 
− Efetuar a promoção dos itens que não estão girando; 
− Acompanhar com maior rapidez das mudanças de hábito de consumo dos clientes; 
 

2.  ESTUDO DE CASO 

 

O presente estudo de caso foi aplicado em uma indústria da cidade de Vargem 

Grande Paulista que será identificado como empresa X pelo fato da empresa não ter 

autorizado a divulgação do nome. 

 

2.1.  METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem natureza tipo exploratória-descritiva que conforme 

Lakatos e Marconi apud Santos (2001) são averiguações de pesquisa empírica em 

que o objetivo é a busca de dados relevantes que formulem questionamentos ou 

identifique um problema. Com esse tipo de pesquisa é possível alcançar descrições 

tanto qualitativas como quantitativas do objeto de estudo.  
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As autoras ressaltam também que os estudos exploratórios descritivos têm 

objetivo relatar totalmente determinado evento, por exemplo o estudo de um caso para 

qual são realizadas análises empíricas e teóricas. 

 
2.2.  COLETAS DE DADOS 

Para chegar aos resultados do presente trabalho foi realizado uma pesquisa de 

campo, por meio de questionário, na “Empresa X”, nos departamentos de 

Almoxarifado, Compras e PCP. 

O questionário aplicado procurou traçar o perfil dos respondentes de cada 

departamento, bem como verificar a efetividade das atividades de controle aplicadas 

na execução do trabalho. 

 

2.3  ANÁLISES DOS DADOS  

Questionário para fins de coleta de dados: 

Quadro 1. Perfil do almoxarifado.  

Perguntas Respondentes 
  1 2 3 4 
1- Qual sua ocupação na empresa?         
Auxiliar Administrativo      x   
Auxiliar de Almoxarifado   x   x 
Assistente Administrativo         
Coordenador de almoxarifado x       

2-Qual sua idade?         
18 a 22 anos     x   
30 ou 45 anos x     x 
50 ou mais   x     

3- Há quanto tempo está na empresa?         
1 a  3 anos x   x   
3 a 5 anos       x 
9 ou mais   x     
4- Quais sua atividades principais?         
Recebimento de materiais   x     
Controle de NF'S para o setor fiscal     x   
Coordenar todas as atividades do setor x       

Separação, conferencia e entrega de materiais para os setores       x 
Fonte: elaborada pela própria autora. 
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De acordo com as respostas obtidas no questionário, no Almoxarifado da 

empresa trabalham um auxiliar administrativo, um coordenador de almoxarifado e dois 

auxiliares de almoxarifado. 

Verifica-se que idade desses colaboradores é um de 18 a 22 anos, dois de 30 

a 45 anos e um de 50 a mais anos. 

Percebe-se que o tempo de serviço na empresa, dos respondentes, é dois de 

1 a 3 anos, um de 3 a 5 anos e um de 9 a mais anos. 

O questionário apresenta que cada um dos respondentes tem suas atividades 

próprias e diversificadas atividades. O Coordenador do Almoxarifado é encarregado 

de coordenar todas as atividades do setor.  Verifica-se que há dois auxiliares de 

almoxarifado, porém suas funções são diferentes, um encontra-se no recebimento de 

materiais e outro está alocado na separação, conferencia e entrega de materiais para 

os setores. Já o Auxiliar Administrativo é responsável em controlar as notas fiscais 

para o setor fiscal. 

Quadro 2. Controle de almoxarifado.  

Perguntas Respondentes 

1- Qual o procedimento documental na entrada de materiais? 1 2 3 4 
Conferencia dos dados da Nota e pedido de Compras x x x x 
Somente Conferencia da Nota         
Somente análise do Pedido de Compra         

Outros procedimentos         

2-No recebimento dos Materiais quais controles são adotados como 
evidências?         
Conferencia física dos materiais  x x x x 
Conferencia apenas da Nota Fiscal         
Não Há conferencia         
Conferência parcial dos materiais         
3- Após o recebimento dos materiais como é realizado a qualidade dos 
mesmos?         
Inspeção dos materiais do almoxarifado         
Inspeção dos materiais pelo Controle de Qualidade x x x x 
Não há análise pós-recebimento         

4- Na entrada do material no Estoque, a ''alimentação'' do Sistema interno é         
de responsabilidade:         
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Do responsável pelo recebimento         
Do conferente pós o recebimento   x x   
Do responsável pelo pedido         
Do próprio sistema integrado x     x 
5- Na saída do material do Estoque , a baixa do item se dá:         
Por meio de requisição do material x x x x 
Por meio da contagem física do item         
Por meio da ordem de produção do PCP         
Por meio do próprio sistema integrado         

Fonte: elaborada pela própria autora. 

 

Analisando o questionário de controle de Almoxarifado certifica-se que o 

procedimento documental na entrada de materiais é realizado através da conferencia 

dos dados da nota e do pedido compras. 

No recebimento dos materiais a conferencia física é adotada como controle 

para evidenciação de que tudo foi entregue de forma devida, e após o recebimento os 

materiais passam pela inspeção realizada pelo Controle de qualidade. 

De acordo com coleta de respostas na questão 4 observa-se que 50% dos 

respondentes afirmaram que a alimentação de estoque no Sistema Interno é de 

responsabilidade do conferente após o recebimento e os outros 50% disseram que a 

responsabilidade é do próprio sistema interno na entrada da NF sem que haja 

conferência.  

Na questão 5 todos os respondentes assinalaram que na saída do material do 

Estoque, a baixa do item se dá apenas por meio da requisição do material. 

 

Quadro 3. Perfil Planejamento e Controle de Produção – PCP. 

Perguntas Respondentes 
  1 2 3 
1- Qual sua ocupação na empresa?       
Auxilar de PCP     x 
Assistente de PCP x x   

2-Qual sua idade?       
18 a 22 anos     x 
30 a 45 anos x x   
3- Há quanto tempo está na empresa?       
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1 a  3 anos x   x 
9 a mais anos.    x   

Fonte: elaborada pela própria autora. 

 
Por meio do questionário aplicado no departamento de Planejamento e 

Controle de Produção verifica-se que se encontra dois assistentes de PCP e um 

Auxiliar de PCP, sendo um com idade de 18 a 22 anos e dois com idade de 30 a 45 

anos.  Analisa-se que 66% da equipe estão na empresa de 1 a 3 anos e 34% de 9 a 

mais anos. 

Quadro 4.Controle de Planejamento de Produção – PCP. 

Perguntas Respondentes 
1- Qual a principal do PCP na empresa? 1 2 3 
Seguir um fluxo de trabalho com a intenção de obter os melhores resultados x x x 
Ter foco na continuidade da produção sem observar os resultados       
Ordenar a produção pensando apenas no volume dos estoques       
Implementar políticas de controle e produção sem observar os resultados       

2-Qual a metodologia adotada para o alinhamento de demanda de produção       
Versus provisão de vendas?       
Estudo de Mercado       
Demanda de clientes x x x 
Volume de Estoque       

3- Com relação a capacidade de produção, como o PCP gerencia esta atividade?       
Acompanha in loco a capacidade de material e mão-de-obra x x x 
O PCP já conhece a estrutura e nada precisa gerenciar       
Fica sempre atento ao material estocado, mas não a mão de obra       
Não gerencia a capacidade de produção       
4-Em relação ao volume de produção, o PCP:       
Realiza um planejamento de médio prazo       
Realiza um planejamento de curto prazo       
Não realiza planejamento       
Realiza um planejamento de curto e médio prazo x x x 
5- Sobre o Planejamento Mestre da produção, o PCP:       
Direciona somente ao gerenciamento dos materiais        
Direciona aos recursos, máquinas e matérias-primas x x x 
Direciona apenas a capacidade de máquinas       
Não realizada o planejamento mestre de produção       
6-Em relação ao planejamento de materiais, o PCP:       
Realiza antes de cada nova ordem de produção       



 
 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 

Realiza eventualmente, por meio de software integrado       
Realiza constantemente, considerando inventário físico  x x x 
Não realiza o planejamento de materiais       

Fonte: elaborada pela própria autora. 

 

Com base no questionário nota-se que a principal função do PCP na “Empresa 

X”, é seguir um fluxo de trabalho com a intenção de obter os melhores resultados. 

De acordo com a questão número 2 o PCP atua com pedidos já feitos pelos 

clientes para o alinhamento de demanda de produção versus provisão de vendas. 

A capacidade de produção é gerenciada pelo PCP através do 

acompanhamento in loco do volume de material e de mão-de-obra.  Em relação a 

quantidade de materiais que serão produzidos é realizado um planejamento de curto 

e médio prazo. 

As máquinas, matérias-primas e recursos são direcionados para o 

Planejamento Mestre de Produção, ou seja, através dos mesmos é possível identificar 

quais itens serão produzidos e quando cada um será produzido, em determinado 

período. 

O planejamento de materiais é realizado constantemente, considerando o 

inventário físico. 

 

Quadro 5. Perfil de Compras. 

Perguntas Respondentes 
  1 2 3 

1- Qual sua ocupação na empresa?       
Analista de Suprimentos x x   
Coordenador de Compras     x 

2-Qual sua idade?       
22 a 30 anos       
30 ou 45 anos x x x 
50 ou mais       

3- Há quanto tempo está na empresa?       
3 a 5 anos x     
9 ou mais   x x 

Fonte: elaborada pela própria autora. 
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Analisa-se que no departamento de compras trabalham três funcionários, 

sendo dois ocupando a função de Analista de Suprimentos e um como Coordenador 

de Compras, 100% dos respondentes tem idade de 30 a 45 anos. Apenas um 

colaborador está na empresa de 3 a 5, anos, os demais estão de 9 a mais anos. 

 

Quadro 6. Controle de Compras. 

Perguntas Respondentes 
1- Quando se inicia a necessidade do pedido de compras? 1 2 3 
Quando os novos orçamentos são feitos       
Quando os estoques já estão se esgotando x   x 
Quando os setores fazem suas requisições solicitando os materiais x x x 
Outros procedimentos   x x 
2- Quais os controles utilizados para emissão do pedido?       
Os pedidos são emitidos de forma sequencial de acordo com o que o sistema 

      Apresenta. 
Não existe uma ordem, nem sequência para emissão. O que for mais importante 

      será emitido primeiro 
Existe ordem e sequência, porém o que for prioridade é emitido primeiro x x x 
Outros tipos de controle.       
3- Por quem é realizado o desenvolvimento de fornecedores?       
Pelo responsável pelo Departamento de compras       
Por qualquer colaborador do departamento de compras x x x 
Pelo responsável pelo PCP       
Pelo gestor do departamento superior ao departamento de compras       
4-Antes de efetivação do pedido, qual é o procedimento padrão?       
Orçamento com no mínimo 3 fornecedores x x x 
Não é realizado orçamento       
Orçamento com 1 fornecedor       
Orçamento com 2 fornecedores       
5- Como é realizado a escolha dos fornecedores?       
Pelo histórico do fornecedor no mercado.       
Pelo Custo x x x 
Pela qualidade e pontualidade na entrega dos materiais x x x 
6-Quais os requisitos necessários para aprovação de compras?       
Autorização do responsável do setor que está solicitando x x x 
Constatação verídica da necessidade de comprar x x x 
Apenas com a autorização da diretoria       
Tudo o que for solicitado será comprado       
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7- Existe no Departamento de Compras, limite de alçada em relação aos valores 
      envolvidos? 

Sim, sempre       
Sim, as vezes x x x 
Não, nunca       
As vezes       

Fonte: elaborada pela própria autora. 

 

Conforme o questionário aplicado do departamento de compras percebe-se 

que é utilizado diversos controle para operação de compras pois mais de uma 

alternativa em algumas questões foi assinalada por cada respondente. 

Na questão número 1 observa-se que dois respondentes afirmaram que a 

necessidade de comprar inicia-se a partir de quando os estoques já estão se 

esgotando. Todos os entrevistados disseram que quando os setores fazem suas 

requisições solicitando os materiais o processo de compras é iniciado também e dois 

colaboradores responderam que outros procedimentos também são utilizados. 

De acordo com as respostas coletadas verifica-se que o controle utilizado para 

emissão do pedido de compras é realizado por meio de uma ordem e sequência, 

porém o que for prioridade é emitido primeiro, mesmo que não esteja na ordem. 

O contato, negociação e desenvolvimento com os fornecedores é realizado por 

qualquer colaborador do departamento de compras, conforme respostas obtidas na 

questão 3. Com base na questão 4 percebe-se que antes da efetivação do pedido, o 

procedimento padrão é fazer orçamento com no mínimo 3 fornecedores. 

Os requisitos analisados para a escolha do fornecedor é o custo, qualidade e 

pontualidade na entrega dos materiais. 

Com base nas respostas da questão número 6, 100% dos respondentes 

disseram que para aprovação de compras é necessário a autorização do responsável 

do setor que está solicitando e também a constatação verídica de que realmente há 

necessidade de comprar. 

Todos os colaboradores do departamento de compras responderam que existe 

o limite de alçada em relação aos valores envolvidos, porém isso ocorre as vezes. 

 



 
 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento do trabalho pode-se observar o tamanho da 

importância do controle interno para as organizações pois além de auxiliar os 

administradores e gestores na tomada de decisão, proporciona também proteção aos 

ativos das empresas.   

Analisa-se também que um controle com funcionamento efetivo nos estoques 

pode impactar positivos resultados as empresas, causando assim a diminuição de 

riscos com perdas e fraudes. 

Percebe-se que a empresa onde o estudo de caso foi realizado possui controle 

interno nos estoques, porém ainda não é totalmente efetivo. Nas respostas obtidas no 

Almoxarifado, na questão 4 verifica-se que dois respondentes disseram que a 

responsabilidade de alimentação de estoque no sistema interno é própria do sistema 

integrado sem que haja conferencia, portanto nesse procedimento existe uma falta de 

controle, pois a falta de conferencia pode resultar em dados divergentes com o que 

existe fisicamente. As demais questões foram respondidas positivamente. 

No departamento de planejamento de produção, nota-se que controle interno 

funciona de forma correta pois todas as questões foram respondidas de forma 

positiva. Já no departamento de compras o controle é parcial nos procedimentos. 

Percebe-se que mais de um requisito é utilizado para iniciar a necessidade de 

compras: Quando os estoques já estão se esgotando, quando os setores fazem suas 

requisições e outros procedimentos, de certa forma deixa de existir um controle neste 

procedimento pois são três requisitos usados, o ideal seria adoção de apenas um pois 

assim os colaboradores de compras conseguiriam controlar de forma mais eficaz a 

falta dos materiais e perderiam menos tempo.  

Na questão relacionada a escolha dos fornecedores nenhum dos respondentes 

afirmaram que histórico do fornecedor do mercado seja um requisito, o que também é 

falta de controle, conhecer o fornecedor e como ele é visto no mercado é de extrema 

importância para que não haja compras que futuramente traga prejuízos fiscais a 

empresa. 
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Por fim, pode-se notar que o controle interno, da empresa analisada, funciona 

de forma parcialmente efetiva; pois possui alguns pontos fracos de controle, o que 

requer uma revisão por parte da administração. 

É importante ressaltar que o presente trabalho foi desenvolvido com o intuito 

de checar a efetividade dos controles, sem apontar as melhorias necessárias que 

deveriam ser implementadas. 

O trabalho, aqui apresentado, não teve a intenção de esgotar o tema, por se 

tratar de assunto complexo e controverso; mas sim de dar uma pequena contribuição 

ao estudo sobre controle interno em estoques.  
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