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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
Os controles internos são ferramentas utilizadas pelas organizações para garantir a segurança de seus 

ativos e a consecução de seus objetivos. No caso das cooperativas a importância de tal ferramenta se 

torna ainda mais notória, tendo em vista a propriedade dispersa que tais organizações apresentam.  

Nesse contexto, a presente pesquisa analisou a qualidade dos controles internos praticados nas 

sociedades cooperativas agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, utilizou-se o 

modelo de gerenciamento de riscos internacional COSO, composto por cinco componentes (ambiente 

de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento). 

A qualidade dos controles foi percebida através de pesquisa de natureza quantitativa, respondida por 

uma amostra de 27 cooperativas, que representam 60% do faturamento das cooperativas 

agropecuárias do Estado. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário com perguntas fechadas, 

desenvolvido por Carpes e Oro (2010), e foi encaminhado no mês de maio de 2018, via correio 

eletrônico. Os resultados demonstraram regular estrutura de controles internos, apontando para a 

existência de margem para melhorias dos processos. A pesquisa ainda demonstra que, em alguns 

casos, característica como formação, tempo de cargo e tempo na cooperativa afetaram a percepção 

dos respondentes sobre os atributos dos controles internos. O presente estudo corrobora com a 

necessidade de fomentar o conhecimento e a importância dos controles internos nas sociedades 

cooperativas. 



1 
 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS NAS COOPERATIVAS 

AGROPECUÁRIAS DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Resumo: Os controles internos são ferramentas utilizadas pelas organizações para garantir a 

segurança de seus ativos e a consecução de seus objetivos. No caso das cooperativas a 

importância de tal ferramenta se torna ainda mais notória, tendo em vista a propriedade 

dispersa que tais organizações apresentam.  Nesse contexto, a presente pesquisa analisou a 

qualidade dos controles internos praticados nas sociedades cooperativas agropecuárias do 

Estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, utilizou-se o modelo de gerenciamento de riscos 

internacional COSO, composto por cinco componentes (ambiente de controle, avaliação de 

risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento). A qualidade dos 

controles foi percebida através de pesquisa de natureza quantitativa, respondida por uma 

amostra de 27 cooperativas, que representam 60% do faturamento das cooperativas 

agropecuárias do Estado. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário com perguntas 

fechadas, desenvolvido por Carpes e Oro (2010), e foi encaminhado no mês de maio de 2018, 

via correio eletrônico. Os resultados demonstraram regular estrutura de controles internos, 

apontando para a existência de margem para melhorias dos processos. A pesquisa ainda 

demonstra que, em alguns casos, característica como formação, tempo de cargo e tempo na 

cooperativa afetaram a percepção dos respondentes sobre os atributos dos controles internos. 

O presente estudo corrobora com a necessidade de fomentar o conhecimento e a importância 

dos controles internos nas sociedades cooperativas. 

Palavras chave: Gestão de risco, COSO, controles internos. 

 

1 INTRODUÇÃO          

 As cooperativas são, de acordo com a Lei 5.764/71, sociedades de pessoas constituídas 

para prestar serviços aos associados. Diferentemente de outros tipos de organizações, as 

cooperativas possuem características peculiares: não estão sujeitas a falência, possuem 

objetivo econômico, embora sem visar lucro. As cooperativas podem ser classificadas como 

organizações econômicas hibridas, que apresentam características de integração vertical, tais 

como estrutura de governança, e também de mercado, como o capital pulverizado (Ménard, 

2004). 

 Outra característica deste tipo de sociedade é a gestão democrática pelos associados 

que ao final de cada exercício dão juízo sobre a prestação de contas e plano de atividades 

apresentados pelo conselho de administração ou diretoria da cooperativa. 

 Segundo Bialoskorski Neto, Barroso & Rezende (2012) as características 

organizacionais das cooperativas definem um conjunto específico de direitos de propriedade, 

poder de decisão e ganhos residuais entre seus membros. Tais características influenciam 

diretamente no modelo de governança. 

 A gestão democrática, vinculada ao modelo de governança praticado nas cooperativas, 

é decorrente do segundo princípio do cooperativismo: a gestão democrática da cooperativa 

pelos seus membros. Nesse caso, diferentemente das organizações com finalidade lucrativa, o 

direito a voto não é baseado no capital, mas sim na detenção do direito de propriedade 

(Aliança Cooperativa Internacional – ACI, 2015).  Sendo assim, cada membro utiliza seu voto 

durante a assembleia geral para aprovar a prestação de contas do exercício anterior e o plano 

de trabalho do próximo ano. Os associados das cooperativas também elegem os conselhos de 

administração e fiscal, responsáveis pela gestão e fiscalização, respectivamente. Usualmente, 

o associado, detentor do direito de controle residual, que faz parte do direito de propriedade 

repassa seu direito de controle diário para um terceiro, que é denominado agente.   
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Devido à usual separação entre propriedade e gestão ressalta-se a possibilidade de 

ocorrer conflitos de agência nas sociedades cooperativas. Para Jensen e Meckling (1976) a 

relação de agência ocorre quando uma das partes – o principal – é responsável por contratar 

uma segunda parte – o agente, que deve agir de acordo com o interesse do principal. Contudo, 

por vezes, para maximização da utilidade individual do agente, há a redução da maximização 

da utilidade do principal, ocasionando o chamado conflito de agência. Para evitar esse 

processo de redução da utilidade do principal ocorra, são implementados os chamados 

mecanismos de monitoramento e controle. Tais mecanismos de monitoramento e controle, 

fazem parte da chamada governança corporativa. 

 Neste sentido, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2015) 

sinaliza a importância dos princípios da transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa nas organizações. Para Rosseti e Andrade (2012) a governança 

corporativa possui um sentido amplo e envolve um grande grupo de questões a serem 

analisadas, desde as relacionadas às divulgações de todas as informações que são do interesse 

dos envolvidos no processo e não somente as impostas por dispositivos legais; equidade que 

tem como característica o tratamento justo e isonômico de todos os acionistas; prestação de 

contas que deverá ser realizada pelos dirigentes, referente à atuação; e, a responsabilidade 

corporativa, que tem como característica zelar pela perenidade e viabilidade econômica da 

organização. 

 O motivo para uma maior cobrança por parte dos stakeholders das empresas de um 

sistema de controles internos que permitisse maior transparência na gestão e desse segurança 

aos investidores originou-se de eventos fraudulentos ocorridos, nas últimas décadas, em 

diversas empresas dos Estados Unidos. Empresas americanas envolvidas em processos de 

fraude, como a Eron e World Com originaram uma maior cobrança na estruturação de um 

sistema de controles internos, buscando atingir transparência e confiabilidade.  

 Como reflexo dos eventos ocorridos nos Estados Unidos foi criado 

o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). O objetivo 

do Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway é o de prevenir, mitigar e 

evitar fraudes. Para tanto foi criada uma metodologia, dentre várias, para avaliar os controles 

internos das empresas e que as mesmas pudessem cumprir os objetivos para os quais foram 

constituídas. O intuito desta metodologia é que os controles internos sejam eficientes e 

contribuam no processo de gestão. As cooperativas, da mesma forma, têm a necessidade de 

desenvolver o método de gestão, adequando seus processos, já que este modelo societário 

contribui para a economia do país. 

 De acordo com dados da Organização das Cooperativas do Brasil, OCB (2018) 

existem 6.887 cooperativas, dentre as quais 1.618 do ramo agropecuário. Este ramo sozinho 

possui 1.017.481 cooperados e emprega 198.654 pessoas. 

 No Rio Grande do Sul, segundo dados de 2018 do Sindicato e Organização das 

Cooperativas do Estado Rio Grande do Sul, OCERGS existem 426 cooperativas registradas. 

Em 2017 os ingressos das cooperativas gaúchas chegaram a R$ 43 bilhões. Cerca de 2,8 

milhões de pessoas são associadas às cooperativas no Estado que geram 61,8 mil empregos. 

 As cooperativas atuam em diversos setores da economia do país. O ramo agropecuário 

é o segmento economicamente mais forte das cooperativas gaúchas. São 128 cooperativas que 

geram 35,9 mil empregos e possuem 333,3 mil associados, segundo dados da Expressão do 

Cooperativismo Gaúcho (2018). 

Devido às especificidades da gestão e à importância socioeconômica das cooperativas, a 

presente pesquisa tem como questionamento: qual a qualidade dos controles internos 

praticados nas sociedades cooperativas agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul? 

Assim, esta pesquisa pretende levantar a percepção dos profissionais dos níveis estratégico e 
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operacional sobre a qualidade dos controles internos praticados nas cooperativas 

agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, segundo a metodologia COSO. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Estrutura societária das cooperativas 

As cooperativas possuem características societárias que devem ser consideradas. Elas 

são regidas por legislação específica, Lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971. Conforme o art. 

4º da Lei 5.764/71, “as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica 

próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos seus 

associados, distinguindo-se das demais sociedades”. 

Ainda que não haja a figura de lucro em sociedades cooperativas é fundamental que as 

cooperativas tenham uma gestão eficiente para salvaguardar seus ativos e garantir a 

sustentabilidade do negócio. Ou seja, a figura do resíduo operacional que é convertido pela 

cooperativa em reserva, bem como distribuído ao cooperado na figura das sobras é tida como 

uma estratégia de salvaguarda de seus ativos e distribuição de retornos aos cooperados, 

coerente com o modelo do cooperativismo. 

Em sua estrutura organizacional, o modelo de negócio cooperativo possui forma de 

controle e gestão diferente de outras organizações. De acordo com a Lei 5.764/71, a 

cooperativa é composta por assembleia geral dos associados, conselho de administração ou 

diretoria e conselho fiscal. A assembleia geral dos associados é o órgão supremo da 

sociedade. Ela tem poderes para tomar decisões sobre o negócio relativo ao objeto social da 

sociedade cooperativa, tendo como finalidade o desenvolvimento, defesa e sustentabilidade 

do negócio.  

Segundo Carpes e Oro (2010), ao conselho de administração compete organizar e 

traçar normas e diretrizes para que as operações e serviços da cooperativa alcancem os 

objetivos traçados. Já o conselho fiscal deverá fiscalizar assídua e minuciosamente a 

administração da sociedade cooperativa (Lei 5.764/71). É relevante ressaltar que os membros 

dos dois colegiados são eleitos em assembleia geral pelos associados.  

Segundo o Código Civil, as cooperativas são sociedades simples. A responsabilidade 

pode ser limitada ou ilimitada (Código Civil, art. 1.095). Para Carpes e Oro (2010), a 

responsabilidade dos associados das cooperativas limita-se às cotas partes e prejuízos 

verificados, respeitando a proporcionalidade das operações realizadas junto às mesmas. 

Porém os associados e dirigentes responderão ilimitadamente, quando ficar caraterizada culpa 

ou dolo (Lei 5.764/71, art 49).  

Dada às especificidades das sociedades cooperativas é imprescindível que haja um 

sistema de gestão e controles eficazes, fundamentados na legislação e normas contábeis 

vigentes. Como parte de uma gestão eficiente é notável a importância de registros contábeis 

confiáveis e transparentes. 

 

2.2 Governança Corporativa 

De acordo com Daronco (2013), com o advento da separação entre propriedade e 

controle surge a necessidade de mecanismos de governança corporativa. Segundo Winter 

(2011) este tema vem sendo tratado a partir da crise norte-americana de 2001 a 2003. Neste 

contexto, o autor refere à Lei Sarbones-Oxley que estabelece regras e procedimentos com o 

intuito de mitigar riscos de novos problemas na governança corporativa. 

A Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD (2015) refere 

que a governança corporativa envolve um conjunto de relações entre a administração, o 

conselho diretivo, seus acionistas e outras partes interessadas. A governança coorporativa 
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fornece a estrutura através da qual os objetivos da empresa são definidos, assim como os 

meios para alcança-los e monitorá-los. Para Daronco (2013) a governança corporativa 

determina à forma como os diferentes parceiros e interessados atuam na organização para 

alcançar os objetivos pré-determinados.  

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2018) destaca que as boas 

práticas de governança corporativa tornam princípios básicos em orientações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo 

prazo da organização, o que contribui para a qualidade da gestão da organização, sua 

longevidade e o bem comum. 

Observa-se, porém especificidades nas sociedades cooperativas no que diz respeito à 

sua estrutura societária. Por isso, a OCB publicou em 2015 o manual de governança 

cooperativa. Este manual trata do modelo de direção estratégica, fundamentado nos valores e 

princípios cooperativistas, com o intuito de cumprir os objetivos econômicos e sociais das 

cooperativas. Segundo a OCB (2015) a adoção de boas práticas de governança cooperativa 

tem como finalidade: (a) ampliar a transparência da administração da sociedade cooperativa; 

(b) contribuir para a sustentabilidade e perenidade do modelo cooperativista; (c) aprimorar a 

participação do cooperado no processo decisório; (d) obter melhores resultados econômico-

financeiros, entre outros. 

Para a OCB (2015) é imprescindível o estabelecimento de um sistema de controles 

internos com o intuito de organizar e monitorar o fluxo de informações fidedignas, reais e 

completas sobre o desempenho dos processos operacionais e financeiros das cooperativas, 

bem como informações que apresentem fatores de risco de não conformidade. Recomenda 

ainda o controle anual da efetividade de tais sistemas. 

Neste contexto, evidencia-se a importância do tema para a gestão de cooperativas, 

visto que envolve distintos atores. 

 

2.3 Controles Internos 

Dá-se o nome de controles internos ao conjunto de procedimentos relacionados às 

atividades de uma organização, o qual deve ser seguido formalmente pelas entidades visando 

proteger seus ativos, garantir a qualidade das informações contábeis, o bom desempenho de 

suas operações e, por fim, o alcance dos objetivos organizacionais.  

Para Barreto, Callado e Callado (2018), o controle interno é definido como uma 

ferramenta utilizada pela administração, visando o aumento da diversidade das organizações e 

sua complexidade, empregada com o intuito de que as empresas alcancem bom desempenho. 

É importante ressaltar que o controle interno faz parte do gerenciamento de risco em 

uma organização. Para Daronco (2013) não se pode separar o controle interno do risco. 

Ambos sugerem padrões que auxiliam a organização a atingir seus objetivos, quando 

utilizados de maneira correta. De acordo com Farias, De Luca e Machado (2009), o simples 

fato de existir atividade, abre a probabilidade de ocorrência de eventos que podem geram 

oportunidades ou ameaças para a organização.  

Segundo o COSO (2007) os controles internos asseguram o alcance dos objetivos da 

organização de maneira correta e tempestiva, com a mínima utilização de recursos. Pode-se 

afirmar que os profissionais que utilizam os controles internos não têm por objetivo apenas 

detectar eventuais fraudes, erro ou dolo nas organizações, os mesmos podem identificar 

melhorias nos processos já desenvolvidos nas empresas onde atuam. 

Para a Financial Accouting Standarts Board (FASB) o controle interno é composto 

por um conjunto de políticas e procedimentos que são desenvolvidos para garantir confiança 

que deve ser depositada nas demonstrações financeiras das organizações. De acordo com 

Schäffer (2013) destaca que os controles internos vêm sendo cada vez mais utilizados para 
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mitigar riscos nas empresas. Esses riscos internos e externos podem impactar no alcance 

resultados dos objetivos das empresas e por isso devem ser combatidos.   

As primeiras definições de controle interno foram registradas, segundo Moeller 

(2007), nos Estados Unidos pelo American Institute of Certified Public Accountants  

(AICPA) em 1930. Já no ano de 1958, o AICPA referiu sobre as funções contábeis e 

administrativas de controle interno, como mecanimos que empreendem o plano de 

organização e todos os métodos e procedimentos referentes à salvaguarda do ativo e a 

fidedignidade dos registros financeiros, e também controles administrativos, métodos e 

procedimentos capazes de maximizar a eficiência operacional e obediência às diretrizes 

administrativas, e que normalmente se relacionam indiretamente com os registos contábeis 

financeiros. 

   

2.4 Método COSO 

 Com o intuito de verificar se os controles internos são aplicados de maneira eficiente, 

é imprescindível que as cooperativas adotem uma avaliação de riscos. 

 Em 1992, o COSO (Comitê das Organizações Patrocinadoras) desenvolveu um 

modelo para a avaliação dos controles internos que tem sido adotado e aceito como estrutura 

para os controles internos das organizações que o utilizam. Em 2013, houve uma nova versão 

desta metodologia de avaliação de controles internos. Devido ao aumento da complexidade 

dos riscos foi publicada pelo comitê a última versão do COSO, em junho de 2017.  

 Borgerth (2007) evidencia que o COSO foi elaborado para auxiliar a Comissão 

Nacional sobre relatórios financeiros fraudulentos nos Estados Unidos. A comissão é uma 

entidade privada independente e sem fins-lucrativos que tem como objetivo estudar e 

pesquisar sobre fatores que podem gerar relatórios fraudulentos.  

 A metodologia COSO identifica o objetivo das organizações define controle interno e 

seus componentes e fornece critérios a partir dos quais os sistemas de controle podem ser 

avaliados. A administração, conselhos e demais interessados podem utilizar-se da 

metodologia para avaliar seus sistemas de controle (MORAIS, 2003). 

 Na estrutura integrada do COSO os controles internos estão divididos em cinco 

componentes inter-relacionados, sendo eles: (a) ambiente de controle; (b) avaliação de risco; 

(c) atividade de controle; (d) informação e comunicação; (e) monitoramento.  

 O ambiente de controle interno envolve a organização como um todo, além de ser a 

base para todos os outros componentes do gerenciamento de riscos corporativos. Na essência 

do ambiente de controle interno estão inseridas conduta, atitude, consciência, competência e 

cultura. A organização deve conscientizar todos os empregados sobre a importância dos 

controles internos, reforçar o código de ética, restabelecer a prática do exemplo que vem de 

cima, conduzir programas de treinamento e conscientização e estabelecer comunicações 

abertas (DELLOITE 2003). Para Juliani (2017) é imprescindível verificar o engajamento de 

todos os departamentos envolvidos no processo, tendo em vista que o ambiente de controle 

envolve competência técnica e compromisso ético e é um fator intangível, essencial à 

efetividade dos controles internos. 

 Já a avaliação de riscos possibilita que as organizações verifiquem até que ponto 

possíveis eventos podem impactar a realização dos seus objetivos e no seu desempenho. A 

sociedade deverá considerar variáveis internas e externas, identificando como estas variáveis 

podem comprometer o alcance de seus objetivos. Neste sentido, Lopes, Carvalho e Teixeira 

(2003) apontam como fundamental que os gestores mensurem acertadamente os riscos 

relacionados à atividade principal da organização. De acordo com a metodologia COSO 

(2007) a administração verifica os eventos com base em duas perspectivas – probabilidade e 

impacto e, usualmente, adota uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos. Para 
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Júnior, Gomes e Machado (2015) é importante mensurar qual é a significância dos riscos 

identificados em termos de probabilidade e impacto de ocorrência para que as atividades de 

controles sejam adequadas. 

 Por sua vez, as atividades de controle, segundo o COSO (2007), são políticas e 

metodologias utilizadas que direcionam a conduta da organização na implementação de 

políticas de gestão de riscos. Tais atividades podem ser classificadas com base na natureza 

dos objetivos e planejamento estratégico da organização. 

 Neste contexto, Maia et al. (2005) destaca que as atividades de controle são aquelas 

que quando executadas tempestivamente e de maneira adequada, possibilitam a redução ou 

administração dos riscos. 

 Para Carpes e Oro (2010), ao identificar uma resposta ao risco, a cooperativa busca 

através das atividades de controle métodos para executar e garantir que haja resposta ao risco. 

Ainda segundo os autores, como cada organização possui um objetivo, poderá haver 

diferenças nas respostas aos riscos e na implementação das atividades de controle. 

 O quarto componente, de acordo com a metodologia COSO (2007), as informações 

são imprescindíveis em todos os níveis de uma organização para identificar, avaliar e 

responder a riscos de maneira tempestiva. Assim, a organização pode responder aos riscos 

identificados e alcançar seus objetivos, o que se aplica também as sociedades cooperativas. 

 É importante salientar que as informações advêm de fontes internas e externas. Para 

Maia et al. (2005) a administração deve transmitir as informações aos funcionários em um 

formato e estrutura temporal adequados para que as atividades de controle sejam executadas 

com eficácia. Ainda segundo os autores, o processo de informação poderia percorrer o 

caminho inverso, tendo origem nos níveis mais baixos da organização para a administração ou 

conselhos, transmitindo informações sobre desempenho e deficiências das operações 

realizadas.  

 Por fim, para certificar-se da presença e funcionamento dos componentes da estrutura 

de controle interno, a organização deve ser monitorada. O monitoramento dos controles pode 

ser realizado mediante atividades contínuas, por meio de avaliações independentes ou por 

meio de ambas. Para Cecon, Heizen e Silva (2015) as avaliações contínuas fornecem 

informações oportunas, já as avaliações independentes terão objetivos e periodicidades 

diferentes. Os resultados, segundo os autores, são avaliados de acordo com critérios 

delineados pela própria organização e pela estrutura de governança. 

 

3 METODOLOGIA  

 Segundo Hair et al (2005) os planos de pesquisa podem ser classificados por 

diferentes objetivos, que orientam o escopo metodológico aplicado na pesquisa. Na presente 

pesquisa, destacam-se dois objetivos: o exploratório e o descritivo. 

 Para Gil (2010), as pesquisas exploratórias objetivam proporcionar maior 

familiaridade com o assunto pesquisado, com o intuito de torna-lo mais explícito. Ainda 

segundo o mesmo autor, as pesquisas descritivas visam descrever as características de 

determinada população.   

 Com o intuito de analisar a percepção dos profissionais dos níveis estratégico e 

operacional sobre a qualidade dos controles internos das cooperativas agropecuárias do Rio 

Grande do Sul, a pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, uma vez que oferece 

familiaridade sobre os temas vinculados com os controles internos nas sociedades 

cooperativas e um panorama baseado em dados empíricos da qualidade dos controles internos 

das cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul. 

Com relação à abordagem metodológica, a pesquisa classifica-se como quantitativa 

pelo uso de instrumentos estatísticos na análise e interpretação dos dados.  Já com relação ao 
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método empregado para o alcance do objetivo da pesquisa, foi realizado um levantamento 

com as cooperativas, também conhecido como survey.  

 Nesse sentido, a técnica de coleta de dados foi um questionário padronizado, enviado 

para profissionais dos níveis estratégico (dirigentes), e operacional (contadores, auditores 

internos) das cooperativas, via Google Forms®, no mês de maio de 2018. Na coleta de dados, 

utilizou-se o modelo de questionário padronizado desenvolvido por Carpes e Oro (2010), que 

tem como objetivo verificar a qualidade dos controles internos da amostra pesquisada.  

O questionário desenvolvido considerou os cinco componentes da metodologia COSO 

referentes ao sistema de controles internos: ambiente de controle, avaliação dos riscos, 

atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento. Adicionalmente, o 

questionário contemplava a seção destinada à caracterização dos respondentes. Todas as 

perguntas foram fechadas. Utilizou-se a escala Likert de 1 a 4 para a primeira seção do 

questionário (perguntas 1 a 8), sendo 1 para discordo totalmente e 4 para concordo totalmente. 

Nas demais seções (perguntas 8 a 35) considera-se 1 para não existe e 5 para ótimo.  

 Para realizar a análise dos dados provenientes do questionário aplicado, optou-se por 

realizar a estatística descritiva dos dados, que permite analisar o panorama que reflete a 

média, mediana, maior resposta e menor resposta por pergunta de cada seção. 

Adicionalmente, para verificar se a percepção dos respondentes sobre a qualidade dos 

controles internos na cooperativa é influenciada pelo cargo ocupado na cooperativa, nível de 

formação e também o tempo que o colaborador se encontra no cargo, foi realizado o teste não 

paramétrico, uma vez que a amostra apresentou distribuição não normal. O teste não 

paramétrico, Mann-Whitney, permite a comparação de médias entre as amostras, considerando 

o agrupamento determinado.  

 

3.1 Característica dos respondentes  

A população da pesquisa correspondeu a 126 cooperativas agropecuárias do Estado do 

Rio Grande do Sul registradas no Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio 

Grande do Sul (OCERGS). Dos questionários enviados via Google Forms, obtiveram-se 

respostas de 38 profissionais dos níveis estratégico e operacional. A amostra corresponde a 

um universo de 27 cooperativas, o que representa 20% do total de cooperativas registradas, 

sendo 1 cooperativa central (constituída por cooperativas 17 singulares) e 26 cooperativas 

singulares, constituídas por pessoas físicas.  

Em representatividade de faturamento, as cooperativas da amostra representam 60,3% 

do faturamento das cooperativas agropecuárias do Estado, alcançando a marca de 14 bilhões 

de reais. 

 Com relação à amostra de respondentes, ou seja, os 38 profissionais, 71% corresponde 

ao nível operacional. Para classificar o nível estratégico agruparam-se os cargos: presidente; 

vice-presidente; diretor e controller. Já o nível operacional contemplou o agrupamento dos 

cargos: analista contábil, assistente contábil, auditor interno, coordenador contábil, gerente e 

supervisor contábil. 

 Em torno de 63% dos respondentes atuam na cooperativa há mais de 10 anos e 40% 

dos profissionais ocupam o mesmo cargo na cooperativa em período inferior ao período de 10 

anos.    

 

4  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

 Nesta seção são apresentadas a descrição e análise dos resultados da pesquisa, onde 

primeiramente foram investigados atributos quanto à qualidade dos controles internos das 

cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul. A investigação dividiu-se em 7 seções 

composta pela percepção dos respondentes referente à qualidade dos controles internos, por 
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meio dos componentes da metodologia COSO. Ressalta-se que o questionário aplicado para o 

desenvolvimento da pesquisa encontra-se no apêndice, com a indicação da pergunta realizada 

em cada uma das 7 seções. 

4.1 Diagnóstico de controles internos  

 Neste tópico é apresentada a percepção dos respondentes em relação à qualidade dos 

controles internos das cooperativas pesquisadas.  Na seção, cada questionamento avaliou 

sob a perspectiva do respondente quanto à existência ou não do controle interno na 

cooperativa. As respostas foram apontadas com peso máximo (concordo totalmente) e 

mínimo (discordo totalmente), conforme exposto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Diagnóstico de Controles Internos 
Diagnóstico de Controles Internos 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Média 3,63 2,66 3,66 2,92 2,84 3,55 3,18 3,47 

Mediana 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

Mínimo 3 1 3 1 2 1 1 3 

Máximo 4 4 4 4 4 4 4 4 

p-value (cargo) 0,441 0,305 0,570 0,399 0,375 0,509 0,716 0,577 

p-value (formação) 0,897 1,000 0,974 0,843 0,573 0,800 0,268 0,091* 

p-value (tempo de cargo) 0,043** 0,148 0,064* 0,323 0,017 0,449 0,040** 0,592 

Legenda:  * - Nível de Significância de 10%; ** - Nível de Significância de 5%. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 A percepção dos respondentes em relação ao conceito de que o controle interno é um 

processo desenvolvido para garantir, com razoável certeza, que sejam atingidos os objetivos 

da cooperativa, nas categorias de eficiência operacional, confiança nos registros contábeis que 

devem estar em conformidade com a legislação vigente e normas contábeis (P1) é regular, 

visto que apresentou média de 3,63. Isso demostra que os respondentes têm conhecimento 

sobre o conceito e percebem a existência de procedimentos formais de avaliação dos riscos 

que podem evitar eventuais fraudes e erros na cooperativa. Para Juliani (2017) o 

conhecimento do objetivo dos controles internos auxilia no processo decisório dos gestores, 

responsáveis pela confiabilidade das informações e pela condução da empresa aos resultados 

desejados. 

 Nesse sentido, a análise da P1, estratificando os resultados por tempo de cargo, indica 

que quanto mais tempo de cargo, maior a média apontada, chegando a 3,90 de média 

comparada à média de 3,54 de colaboradores que possuem até 10 anos de cargo, com nível de 

significância de 10%. Esse resultado indica que à medida que o colaborador apresenta maior 

experiência no cargo o nível de conhecimento sobre o conceito de controle interno tende a 

aumentar. 

 Na mesma seção destaca-se a discordância dos respondentes quanto à boa definição 

das diretrizes da cooperativa (P5) e em relação à clareza de metas e responsabilidades 

delegadas pela presidência (P6) visto que as médias obtidas nesses questionamentos foram de 

2,84 e 3,55. Esse conjunto de indicadores atenta para uma melhoria na estrutura de controles 

internos. Principalmente no que diz respeito à definição de um planejamento estratégico que 

definirá objetivos específicos da cooperativa. É importante salientar a necessidade de que este 

planejamento seja disseminado entre os colaboradores, para que a cooperativa alcance seus 

objetivos.   

 Torna-se interessante analisar que, quando a amostra e estratificada por tempo de 

cargo dos respondentes na pergunta referente à responsabilidade por estabelecer controles 
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internos eficazes ser dos administradores da cooperativa (P7), a média apresenta diferença 

estatística significante a nível de 10%. Enquanto os respondentes que estão no cargo até 10 

anos apresentam média de 3,04, os respondentes ocupam o cargo a mais de 10 anos 

apresentam média de 3,60, evidenciando consciência sobre o papel da administração da 

cooperativa em relação ao estabelecimento de controles internos.  

 

4.2 Ambiente de Controle: Análise da Cultura da Cooperativa 

  Nesta seção, conforme a Tabela 2, são apresentadas as percepções dos respondentes 

relacionadas ao componente ambiente de controle, segundo a metodologia COSO. O ambiente 

interno engloba a cultura da cooperativa, sendo o alicerce de todos os outros componentes da 

metodologia. 

 

Tabela 2 – Ambiente de Controle 
Ambiente de Controle 

  P9 P10 P11 P12 P13 

Média 3,13 2,92 3,47 3,55 3,37 

Mediana 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 

Mínimo 1 1 1 1 1 

Máximo 5 5 5 5 5 

p-value (cargo) 0,730 0,815 0,211 1,000 0,610 

p-value (formação) 0,794 0,086* 0,820 0,420 0,059* 

p-value (tempo de cargo) 0,606 0,178 0,848 0,597 0,861 

Legenda:  * - Nível de Significância de 10%. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 Na Tabela 2 são apresentados dados estatísticos dos questionamentos referentes ao 

ambiente de controle segundo a metodologia COSO. 

 Constata-se que tanto a comunicação da importância dos controles internos (P9) 

quanto à condução de programas de treinamento e conscientização (P12) é considerada como 

regular pelos respondentes, visto que a média apresentada para tais questionamentos é de 3,13 

e 3,55 respectivamente. A percepção dos respondentes em relação ao estabelecimento de 

canais para comunicação aberta é regular, visto que a média é de 3,37.    

 A afirmativa em relação ao código de conduta e ética, bem como o programa de 

cumprimento de regras (P10) merece destaque, pois apresenta média de 2,92. Os dados 

encontrados convergem com Carpes e Oro (2010), onde 13 das 30 cooperativas agropecuárias 

de Santa Catarina pesquisadas apontaram não existir esse componente em sua estrutura 

interna. Na amostra pesquisada 9 respondentes afirmaram que não existe código de ética e 

conduta na cooperativa, enquanto 2 classificaram o tema como pouco importante. A possível 

falta de um código de conduta e ética pode comprometer a integridade da cooperativa. Para 

Maia et al. (2005) a gestão da empresa baseada na integridade e na ética pode determinar 

maior consistência dos controles. 

 A média obtida nos questionamentos indica que a comunicação da importância dos 

controles internos deve ser melhorada, visto que tal ambiente influencia os colaboradores 

sobre a consciência do risco, sendo a base para todos os outros componentes da metodologia 

COSO. Conforme o COSO (2013) o ambiente de controle bem estruturado impacta na 

maneira como os objetivos das cooperativas são traçados, os negócios operacionalizados e 

como os processos serão estruturados, avaliados e geridos. 

 O questionamento referente ao código de conduta e ética, bem como o programa de 

cumprimento de regras (P10) apresentou diferença estatística ao nível de 10 %, quando 

estratificado por formação. A média apresentada por profissionais com graduação foi 2,91 
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enquanto que a média apresentada por profissionais com especialização foi de 2,93. O 

resultado sugere que os profissionais com especialização possuem a consciência de que 

podem reforçar os níveis de desempenho e o comportamento ao comunicarem aos 

colaboradores, de maneira formal, as suas responsabilidades.  

 Além disso, percebe-se diferença estatística significante no que diz respeito ao 

estabelecimento de canais para uma comunicação aberta, quando estratificados por formação. 

Os profissionais com graduação apresentam maior preocupação, visto que apresentam média 

de 3,45, superior aos respondentes com especialização, que apresentaram média de 3,33.  

 

4.3 Avaliação dos riscos  

Nesta seção, conforme Tabela 3, são apresentadas as percepções dos respondentes em 

relação ao componente avaliação de riscos, baseada na metodologia COSO. A avaliação de 

riscos permite que a cooperativa considere até que ponto possíveis eventos podem 

comprometer o alcance de seus objetivos. 

 

Tabela 3 – Avaliação dos riscos 

Avaliação dos riscos 

  P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

Média 3,24 4,21 3,66 3,42 3,50 3,84 3,26 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00 

Mínimo 1 3 3 1 1 2 1 

Máximo 5 5 4 5 5 5 5 

p-value (cargo) 0,525 0,844 0,419 0,721 0,774 0,828 0,645 

p-value (formação) 0,049** 0,207 0,070* 0,044** 0,378 0,224 0,329 

p-value (tempo de cargo) 0,322 0,118 0,483 0,440 0,794 0,655 0,284 

Legenda:  * - Nível de Significância de 10%; ** - Nível de Significância de 5%. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 No que tange a identificação dos riscos nos principais processos operacionais (P14), 

tanto manuais quanto informatizados, os respondentes apontaram que esse processo ocorre de 

maneira regular nas cooperativas, já que a média obtida por meio dos questionários foi 3,24, e 

a mediana ficou em 3. Isso indica que as cooperativas ainda possuem margem para o 

aprimoramento desse processo de identificação dos riscos dos processos operacionais. A  

identificação dos riscos operacionais permite que a cooperativa alcance os objetivos propostos 

mitigando possíveis eventos e favorecendo a sustentabilidade do negócio e também do 

modelo cooperativista. Para Rodrigues (2015), a preocupação da metodologia Coso está 

diretamente relacionada a determinação dos objetivos operacionais e limites que a 

organização está disposta a tolerar. Assim, a empresa poderá, ainda segundo autor, estipular 

metas de desempenho de acordo com os objetivos traçados. 

 Torna-se interessante analisar que, quando a amostra é estratificada por formação dos 

respondentes na pergunta referente à identificação dos riscos nos principais processos 

operacionais, a média apresenta diferença estatística significante a nível de 10%. Enquanto os 

respondentes que possuem graduação apresentam média de 3,09, os respondentes que 

possuem especialização apresentam média de 3,30, evidenciando consciência sobre o papel da 

administração da cooperativa referente à avaliação de riscos, visto que estes podem causar 

impacto significativo na cooperativa. Com relação à percepção dos respondentes sobre a 

necessidade de respeito pelas regulamentações do ramo de atividade (P16), o resultado foi 

regular, tendo em vista que a média obtida foi de 3,66. Esse resultado aponta para uma 

oportunidade de melhoria para as cooperativas em relação à conformidade com as normas e 
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legislação vigentes. O não cumprimento da legislação e normas vigentes para a atividade de 

atuação pode gerar sanções para as cooperativas, onerando o resultado final e colocando em 

risco suas operações. 

 Dentre as questões que se demonstraram relevantes na seção de avaliação dos riscos, 

está a percepção dos respondentes quanto ao gerenciamento dos riscos do negócio. Para os 

respondentes, o gerenciamento dos riscos do negócio, vinculados ao âmbito financeiro, são 

tidos como regulares, obtendo uma média de 3,50. Esse panorama é preocupante, uma vez 

que o âmbito financeiro também é tido como uma das partes integrantes do negócio. 

 Uma afirmativa merece destaque: a percepção dos respondentes em relação ao 

estabelecimento de padrão contábil (P15) teve a maior média apresentada, 4,21 o que indica 

que os respondentes possuem confiança em relação aos documentos gerados internamente. 

 

4.3 Atividade de controle 

  Neste tópico apresenta-se a análise da atividade controle, tendo com base a 

metodologia COSO. As atividades de controle são os procedimentos que auxiliam para 

assegurar que as repostas aos riscos sejam executadas tempestivamente. As respostas dessa 

seção podem ser observadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Atividade de controle 
Atividade de controle 

 

P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 

Média 3,71 3,50 3,87 3,26 3,87 3,76 4,08 4,37 2,92 3,18 

Mediana 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

Mínimo 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

p-value 

(cargo) 
0,5516 0,416 0,051* 0,944 0,787 0,755 0,612 0,060* 0,566 0,689 

p-value 

(formação) 
0,5183 0,882 0,815 0,411 0,288 0,575 0,825 0,833 0,132 0,128 

p-value 

(tempo de 

cargo) 

0,1985 0,636 0,495 0,577 0,187 0,229 0,075* 0,052* 0,889 0,886 

Legenda:  * - Nível de Significância de 10%. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

  A Tabela 4 demonstra que as cooperativas consideram como regular o desempenho 

referente às atividades de controle. Questionamentos relativos às atividades como aprovações 

(P21), revisão dos indicadores de desempenho (P22), segurança dos ativos (P23), segregação 

de funções (P24), controles dos sistemas de informática (P25), limite de autoridade (P26) e 

políticas e procedimentos formais evitando interpretações dúbias (P30) tiverem média entre 

3,18 e 3,87.  

  O questionamento referente ao mapeamento dos controles internos (P29) demonstra 

despreocupação, visto que apresenta média 2,92. É importante ressaltar que a prática 

questionada impacta diretamente na efetividade da informação.  

  As afirmativas que apresentaram a maior média nesta seção foram em relação às 

reconciliações bancárias, verificação de contratos (P27) com média de 4,08 e à documentação 

fidedigna (P28) com média de 4,37. A maior média apontada pelos respondentes nesta seção 

demonstra que as cooperativas estão atentas à confiabilidade dos documentos gerados. 

  A percepção dos respondentes para a maioria dos questionamentos foi considerada 

como regular, o que sinaliza que as cooperativas possuem margem para uma 

melhoria/desenvolvimento nas suas atividades de controle. Estes dados são importantes já que 
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para o COSO (2013) as atividades de controle asseguram que as respostas aos riscos sejam 

executadas tempestivamente.  

 

4.4 Informação e comunicação 

  O componente da metodologia COSO, informação e comunicação prevê que 

informações oportunas são apontadas, coletas e comunicadas de forma coerente e no prazo, 

para que todos os colaboradores cumpram a sua responsabilidade. Nesta seção, com respostas 

apresentadas na Tabela 5, é abordada a percepção dos respondentes em relação a este 

componente. 

 

Tabela 5 – Informação e comunicação 

Informação e comunicação 

  P31 P32 

Média 3,74 3,61 

Mediana 4,00 4,00 

Mínimo 2 2 

Máximo 5 5 

p-value (cargo) 0,617 0,319 

p-value (formação) 0,582 0,078 

p-value (tempo de cargo) 0,804 0,494 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

  Os respondentes apontaram como regular à boa a comunicação com a alta 

administração e a disponibilidade das informações a todos os envolvidos no processo, uma 

vez que as médias obtidas nesses questionamentos foram 3,74 e 3,61 respectivamente. A 

transparência é de suma importância no processo e governança cooperativa. Tais médias 

apontam que ainda existe espaço para que as cooperativas possam desenvolver o aspecto da 

informação e da comunicação, visto que a transparência gera confiabilidade entre as partes 

interessadas e pode gerar a fidelização de seus associados. Para Carpes e Oro (2010) tais 

resultados apontam para a necessidade de melhoria, visto que o nível estratégico e o 

planejamento traçam a rota e o futuro das cooperativas.  

 

4.5 Monitoramento 

  Nesta seção, explorada na Tabela 6, são apresentadas as percepções dos respondentes 

em relação ao monitoramento, último componente da metodologia COSO. O monitoramento 

contínuo visa avaliar a qualidade dos controles internos implementados. 

 

Tabela 6 – Monitoramento 

Monitoramento 

  P33 P34 P35 

Média 3,16 3,13 3,42 

Mediana 3,00 3,00 4,00 

Mínimo 1 1 1 

Máximo 5 5 5 

p-value (cargo) 0,342 0,382 0,772 

p-value (formação) 0,568 0,910 0,586 

p-value (tempo de cargo) 0,382 0,387 0,219 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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   Em relação aos questionamentos na seção de monitoramento referentes à verificação 

periódica dos controles internos e a comunicação dos resultados da avaliação dos controles as 

médias obtidas foram de 3,16 e 3,13 respectivamente. As médias apresentadas demonstram 

que as cooperativas possuem margem para melhoria de tais processos. 

  No que tange à atividade de Auditoria Interna os respondentes apontaram tal atividade 

como regular, visto que a média apresentada foi 3,61. Igualmente, convergindo com a 

pesquisa de Carpes e Oro (2010), 8 respondentes apontaram a inexistência da atividade de 

auditoria em sua cooperativa e 1 respondente revelou-se despreocupado com o tema. Esta 

realidade é preocupante, uma vez que à atividade de auditoria interna é responsável por 

verificar a eficiência dos controles internos e por propor melhorias nos diversos processos na 

cooperativa.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A presente pesquisa analisou a qualidade dos controles internos praticados nas 

sociedades cooperativas agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul. Os resultados 

demonstraram regular estrutura de controles internos nas 27 cooperativas pesquisadas, 

apontando para a oportunidade de aprimoramento do gerenciamento de riscos que tem por 

objetivo resguardar os ativos e a sustentabilidade do negócio, o que é compatível com o 

modelo de governança cooperativista.   

  O primeiro componente da metodologia COSO pesquisado foi o ambiente de controle. 

As cooperativas demonstraram possuir resultados de regulares a bons em relação à cultura da 

cooperativa. Os itens que tiveram maior média foram em relação à comunicação da 

importância dos controles, o que sugere que este item está bem estruturado, na percepção dos 

respondentes. Porém, constatou-se a necessidade de uma melhoria no processo de 

formalização, visto que o questionamento referente ao código de conduta e ética, bem como 

programa de cumprimento de regras apresentou a menor média. Esta percepção é reforçada 

pela análise do componente informação e comunicação.  A disponibilidade de informação a 

todos os envolvidos e a comunicação com a alta administração foram caracterizadas como 

regular.  

  A avaliação de risco, que pretende identificar e avaliar riscos que podem comprometer 

a consecução dos objetivos das cooperativas demonstrou bons resultados. Aproximadamente 

86% dos respondentes classificaram como bom ou ótimo o estabelecimento de padrão 

contábil, que sugere segurança em relação aos documentos gerados internamente. Este 

resultado é corroborado pelos resultados das análises referente às atividades de controle, já 

que as maiores médias obtidas foram em relação à documentação fidedigna e confiável. 

  O elemento monitoramento, da metodologia COSO, que permite verificar e avaliar o 

controle interno nas cooperativas foi pontuado como regular, não obstante 8 cooperativas 

sinalizaram não possuir atividade de auditoria interna, o que poderia comprometer a 

metodologia proposta.  

  Destaca-se que o campo de observação da pesquisa foram as cooperativas 

agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, entende-se que como 

limitação, os resultados da pesquisa somente podem ser aplicados para cooperativas 

agropecuárias parte da pesquisa, sendo interessante replicar a em cooperativas agropecuárias 

de outras estados brasileiros, permitindo uma comparação entre o nível de qualidade dos 

controles internos na percepção dos respondentes.  

Por fim, pode-se inferir que as cooperativas possuem controles internos regulares o 

que contribui para o alcance dos seus objetivos. A presente pesquisa conclui que os controles 

internos das cooperativas são eficazes. Não obstante, pode-se afirmar que as cooperativas têm 

margem para melhorar e desenvolver tais controles. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO APLICADO 

 
Seção I - Diagnóstico de Controles Internos 

(P1) - Controle interno é um processo desenvolvido para garantir, com razoável certeza, que sejam atingidos os 

objetivos da cooperativa, nas categorias de eficiência operacional, confiança nos registros contábeis que devem 

estar em conformidade com a legislação vigente e normas contábeis. 

(  ) Concordo totalmente  (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) Discordo totalmente 

(P2) - Os controles internos da cooperativa fornecem segurança absoluta. 

(  ) Concordo totalmente  (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) Discordo totalmente 

(P3) - Controle Interno é um processo constituído de elementos essenciais que envolvem os ambientes desde a 

alta direção até em empregados da cooperativa. 

(  ) Concordo totalmente  (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) Discordo totalmente 

(P4) - As diretrizes da administração da cooperativa são bem definidas. 

(  ) Concordo totalmente  (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) Discordo totalmente 

(P5) - As metas da cooperativa são claras e a responsabilidade é delegada pela presidência. 

(  ) Concordo totalmente  (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) Discordo totalmente 

(P6) - A existência de procedimentos formais de avaliação dos riscos pode evitar eventuais fraudes e erros em 

uma cooperativa. 

(  ) Concordo totalmente  (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) Discordo totalmente 

(P7) - A responsabilidade por estabelecer controles internos eficazes é da administração da cooperativa. 

(  ) Concordo totalmente  (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) Discordo totalmente 

(P8) - Todas as pessoas de uma cooperativa têm alguma responsabilidade pelos controles internos e fazem parte 

dele. 

(  ) Concordo totalmente  (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) Discordo totalmente 

Seção II - Ambiente de Controle: Análise da Cultura da Cooperativa. 

(P9) - Comunicação da importância dos controles internos aos empregados da cooperativa. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P10) - Código de conduta e ética, bem como o programa de cumprimento de regras. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P11) - Restabelecer o apropriado jargão "o exemplo vem de cima" 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P12) - Conduzir programas de treinamento e conscientização. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P13) - Estabelecer canais para uma comunicação aberta. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

Seção III - Avaliação dos riscos: identificação e análise pela administração, dos riscos internos e externos 

mais relevantes para o alcance dos objetivos operacionais. 

(P14) - Identificação dos riscos nos principais processos operacionais (manuais e informatizados). 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P15) Estabelecimento de padrão contábil. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P16) - Respeito pelas regulamentações do ramo de atividade (legislação vigente e normas). 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P17) - Análise das ocorrências de descumprimento de políticas e procedimentos internos da cooperativa. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P18) - Gerenciamento dos riscos do negócio (financeiro: mercado - liquidez e crédito-inadimplência e 

garantias). 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

http://www.dsf.nl/wp-content/uploads/2014/10/DSF-Policy-Paper-No-14-The-Financial-Crisis-Does-Good-Corporate-Governance-Matter-and-How-to-Achieve-it-Aug-2011.pdf
http://www.dsf.nl/wp-content/uploads/2014/10/DSF-Policy-Paper-No-14-The-Financial-Crisis-Does-Good-Corporate-Governance-Matter-and-How-to-Achieve-it-Aug-2011.pdf
http://www.dsf.nl/wp-content/uploads/2014/10/DSF-Policy-Paper-No-14-The-Financial-Crisis-Does-Good-Corporate-Governance-Matter-and-How-to-Achieve-it-Aug-2011.pdf


17 
 

 

(P19) - Gerenciamento dos riscos nos processos (controles sobre os processos de fechamento e preparação das 

demonstrações financeiras). 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P20) - Gerenciamento dos riscos na Auditoria Interna (permite a identificação de transações realizadas pela 

empresa que estejam em conformidade com as políticas estabelecidas pela administração). 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

Seção IV - Atividade de controle: políticas, procedimentos e práticas adotadas para assegurar que os 

objetivos operacionais sejam atingidos e as estratégias para atenuar riscos sejam executadas 

tempestivamente. 

(P21) - Aprovações, autorizações e verificações. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P22) - Revisão dos indicadores de desempenho. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P23) - Segurança dos ativos - Seguros patrimoniais. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P24) - Segregação de funções. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P25) - Controle dos sistemas de informática. (Acesso, integridade, disponibilidade e infraestrutura, protocolos 

de internet e banco de dados, considerações de segurança). 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P26) - Limites de autoridade (Exemplo: limite de alçada para pagamentos). 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P27) - Reconciliações bancárias, verificação de contratos. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P28) - Documentação fidedigna, confiável. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P29) - Mapeamentos dos controles internos através de fluxogramas que determinem linhas de 

responsabilidades. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P30) - Políticas e procedimentos formais que apontem as instruções a serem seguidas pelo pessoal, evitado 

interpretações dúbias, mal-entendidos. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

Seção V - Informação e comunicação: troca de informações entre a administração e os empregados. Onde 

a administração declara as novas diretrizes de controle, e os empregados relatam os resultados, as 

deficiências e as questões geradas. 

(P31) - Comunicação com a alta administração. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P32) - Disponibilidade das informações a todos os envolvidos. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

Seção VI - Monitoramento: processo para estimar e avaliar a qualidade dos controles internos e verificar 

se estão adequadamente desenhados e monitorados. Executado pela administração, pelos empregados da 

cooperativa e pelas partes externas. 

(P33) - Verificação periódica dos controles internos. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P34) - Comunicação dos resultados da avaliação dos controles. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

(P35) - Atividade de Auditoria Interna. 

(  ) Não existe (  ) Pouca importância (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

Seção VII - Caracterização da Cooperativa e do respondente. 

(P36) - Razão Social ou nome fantasia. 

(P37) - Categoria da Cooperativa. 

(  ) Singular (  ) Central (  ) Federação / Confederação 

(P38 )- Nível de Formação do respondente. 

(  ) Ensino Médio (  ) Ensino Técnico (  ) Graduação (  ) Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado 

(P39) - Indicar o nível do seu cargo na cooperativa. 

(P40) - Quanto tempo está na cooperativa. 

(  ) Menos de 1 ano (  ) De 1 a 5 anos (  ) De 5 a 10 anos (  ) De 11 a 25 anos (  ) Mais de 25 anos 

(P41) - Quanto tempo nesse cargo. 

(  ) Menos de 1 ano (  ) De 1 a 5 anos (  ) De 5 a 10 anos (  ) De 11 a 25 anos (  ) Mais de 25 anos 


