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RESUMO 

O artigo cientifico tem como foco apresentar a importância da realização do controle 

interno dentro das empresas, além de elaborar procedimentos internos a ser 

utilizados no controle e nas realizações das atividades voltadas para área financeira. 

A gestão dentro da empresa quando bem realizada, evita inúmeros problemas que 

poderiam surgir, e no caso do setor de contas a pagar a mesma tem grande 

importância, visto que a empresa firmou seus compromissos e datas para 

pagamentos de seus eventuais fornecedores. 
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ABSTRACT 

The scientific article focuses on the importance of performing internal control within 

companies, as well as elaborating internal procedures to be used in the control and 

in the accomplishment of the activities directed at the financial area. The 

management within the company when well performed, avoids numerous problems 

that could arise, and in the case of the sector of accounts payable the same has 

great importance, since the company has signed its commitments and dates for 

payments of its possible suppliers. 
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1.INTRODUÇÃO 

O controle interno dentro de uma empresa pode ser entendido de diversas 

formas e aplicadas dentro de inúmeros conceitos, porem seu objetivo principal 

dentro da instituição é manter e controlar internamente os processos utilizados na 

mesma. 

De acordo com Santos et. al Boâs, os sistema de controle aplicado dentro de 

cada instituição, visam dar visão das ações e medidas a serem aplicadas na mesma, 

este controles fornecem informações sobre como se posicionar diante as situações 

que a empresa vem passando, bem como dar condições de revisar possíveis erros 

enfrentados. 

Toda a empresa trabalha na busca por geração de lucros, para isto o controle 

feito da maneira corrida, dá condições para evitar erros e fraudes, além de suporte 

para realização de um novo planejamento ser utilizado dentro da empresa, pode ser 

considerado um processo continuo voltado a estrutura e a capacitação dentro da 

mesma. (Silva, 2013). 

De acordo com Silva, 2013: 

 

“O setor financeiro de uma organização pode ser chamado de o 

coração da mesma, sendo que sem ele a empresa não teria como 

manter uma boa tomada de decisão. O controle interno de um 

setor financeiro faz com que relatórios possam ser mais exatos, 

lançamentos possam ser mais fidedignos gerando assim 

confiança nos registros apresentados” 

 

Dentro do setor financeiro, uma área de extrema importância é as “contas a 

pagar”, setor este que define as obrigações as quais a empresa deve cumprir em 

determinado prazo, as informações devem estar sempre atualizadas e corretas, 

além de organizadas a fim de a empresa não passar por transtornos no 

cumprimento do que foi acordado junto a seus fornecedores. (Silva, 2013). 

 

2.MATERIAIS E METÓDOS 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2018. 

 

 

O trabalho desenvolvido trata-se de uma pesquisa desenvolvida de acordo 

com levantamentos bibliográficos, livros, revistas, análises de artigos científicos, os 

quais foram estudados a fim de dar suporte na escrita do trabalho. 

O material utilizado na pesquisa foi separado de acordo com a necessidade 

de apresentação, sendo assim definindo os conceitos na ordem em que devem ser 

aplicados dentro de uma empresa para que os erros futuros não venham acontecer. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Dicionário Aurélio (1988, p.136) define a palavra controle como sendo: “ato 

ou poder de controlar, fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, 

etc., para que não se desviem de normas preestabelecidas”.  

Conforme avaliação de Santos et. al Boâs, o conceito mencionado a cima, 

leva-se em consideração que o controlar proporciona para aqueles que fazem uso 

desta prática noção de comando a fim de resguardar o patrimônio da empresa. 

 

Figura 1:  Processo do controle das contas a pagar 
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                 Fonte: Silva, 2013. 

 

No cenário atual, as empresas estão observando que o controle interno é 

fundamental no processo de gestão da instituição, baseando que o mesmo do maior 

aparato no controle de erros e procedimentos ilegais e fraudes. 

 

De acordo com Lizotte et. al  Angioletti apud Ritta (2010, p. 66): 

 

 “A utilização dos controles internos teve início com a necessidade 

de maior controle das operações realizadas, pois com a expansão 

dos mercados, e o desenvolvimento das atividades, o relativo 

controle dos seus diversos setores se tornou mais complexo” 

 

O site do Grupo Portal da Auditoria também faz outra menção a respeito da 

importância da realização do controle interno: 

 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2018. 

 

“Planejamento organizacional e todos os métodos e 

procedimentos adotados dentro de uma empresa, a fim de 

salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e o suporte dos 

dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a 

aderência às políticas definidas pela direção, com o objetivo de 

evitar FRAUDES, ERROS, INEFICIÊNCIAS e CRISES nas 

empresas.” 

 

Conforme orientado por Basso (2005), o controle de contas a pagar, dá a 

empresa uma visão geral dos pagamentos assumidos a curto ou a longo prazo, 

dando autonomia no acompanhamento dos compromissos firmados para 

determinados períodos, para que não haja erros no acordo firmado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo desenvolvido neste artigo tem como proposta análise e propor 

medidas de controle interno levando em consideração os compromissos firmados 

pela empresa no setor de contas à pagar. 

Realizar o controle interno de maneira efetiva, traz a empresa maior 

segurança nas atividades desenvolvidas, trazendo maior agilidade nas tomadas de 

decisões visto que tudo o que a empresa necessita quitar a seus fornecedores estão 

organizados de maneira correta, sendo assim o cumprimento dos compromissos não 

serão esquecidos e seguirão o que foi firmado junto aos seus fornecedores. 

A rotina administrativa e financeira deve ser controlada diariamente, tornando 

necessário criar uma rotina de organização, quando esta e desenvolvida com 

seriedade os riscos de fraudes e erros são reduzidos, no entanto engana-se ao 

pensar que o controle feito ocasionalmente funcionará, pois, dia a dia a empresa 

possui um fluxo continuo de atualizações a ser controladas. 

O controle das contas a ser pagas é fundamental dentro da empresa, através 

disto as pendências nunca serão o problema, pois as mesmas devido ao 
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acompanhamento diário, já terão sido regularizadas. Toda a empresa que necessite 

de autonomia e um funcionamento sem precedentes a erros, o controle interno em 

toda a sua atividade necessita ser desenvolvido, pois controlando consegue cumprir 

com o que está planejado. 
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