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RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 492, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016 

Aprova o Catálogo de Atividades Típicas do 
Profissional de Administração nas áreas 
de Administração Financeira e Orçamentária -
 AFO, para compor o Código Brasileiro de 

Administração – CBA  

 

 

 O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da 
competência que lhe é conferida pela Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, 
pelo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 
1967, e pelo seu Regimento, aprovado pela Resolução Normativa CFA nº 432, 
de 08/03/2013, 

CONSIDERANDO que ao CFA compete orientar e disciplinar o 
exercício da profissão de Administrador, bem como, dirimir dúvidas suscitadas 
nos Conselhos Regionais de Administração, conforme previsão do art. 7º, 
alíneas “b” e “d” da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965; 

CONSIDERANDO a necessidade de identificar e regulamentar 
as atividades profissionais privativas do Administrador e demais profissionais 
da área de Administração em cada um dos seus campos de atuação, previstos 
no art. 2º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 4.769/1965, e art. 3º, alíneas “a”, “b”, “c”, 
“d” e “e”, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934/1967, e a 

DECISÃO do Plenário na  24ª  reunião, realizada em 27 de 
outubro de 2016, 

 RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar o Catálogo de Atividades Típicas do Profissional 
de Administração para as áreas de Administração 
Financeira e Orçamentos, previstas no art. 2º, alínea “b”, da Lei nº 
4.769/1965, juntando as duas áreas por afinidade, e alterando a sua 
denominação para Administração Financeira e Orçamentária - AFO. 

Art. 2º O Catálogo de que trata esta Resolução Normativa 
comporá o Código Brasileiro de Administração – CBA. 

Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.  

Adm. Sebastião Luiz de Mello 
Presidente do CFA 
CRA-MS Nº 0013 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este Catálogo tem o objetivo de apresentar as Atividades Típicas do Administrador 

para a área de Administração Financeira e Orçamentária, tendo sido embasado a partir 

da inciativa da Câmara de Fiscalização e Registro do Conselho Federal de 

Administração no Projeto Código Brasileiro de Administração – CBA. O catálogo tem a 

finalidade de descrever as atividades de forma codificada, consideradas atos típico do 

profissional de Administração, conforme estabelecido em lei, para a área de 

Administração Financeira e Orçamentária – AFO. 

Há entre os catálogos uma interação. Eles interagem por meio das funções, 

atividades e processos, haja vista que não há área isolada e uma organização, mas um 

sistema dinâmico e transformador. A análise da inter-relação deste sistema é função do 

Administrador. Saber como o sistema responde às diversas mudanças de cenários, sejam 

elas internas ou externas, é um dos principais desafios para os profissionais da 

Administração. O Catálogo, portanto, proporciona aos profissionais uma visão holística 

e vem atender uma demanda de negócios e mercado, em resposta às melhores práticas 

na administração de bens, estratégias, mercado, pessoas, recursos financeiros, 

tecnológicos e de processos produtivos. 

2. INTRODUÇÃO 

O Código Brasileiro de Administração – CBA está composto pelos catálogos das 

áreas de: Suprimentos e Logística – SPL; Gestão de Pessoas – GPE; Administração 

Mercadológica/Marketing – AMK; Administração Financeira e Orçamentária – AFO; 

Organização, Sistemas e Métodos - OSM e Administração de Produção – PRO.   

A descrição do Catálogo de Administração Financeira e Orçamentária – AFO 

tem o constructo com base restrita ao estabelecido na Lei Federal nº 4.769, de 9/9/1965, 

que “Dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador e dá outras providências”, 

bem como, no regulamento da lei, aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22/12/1967, que 

“Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Administrador.”  

O art. 2º da lei supracitada define que: 

“Art. 2º A atividade profissional de Administrador será exercida, como profissão 

liberal ou não, mediante: 
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a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, 

chefia intermediária, direção superior; 

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 

coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como 

administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração 

de material, administração financeira, administração mercadológica, administração de 

produção, relações industriais, bem como outros campos em que esses se desdobrem ou 

aos quais sejam conexos”. 

Para melhor compreensão e frente aos avanços da nomenclatura do Campo de 

Administração e Administração Financeira, no presente produto – Catálogo Brasileiro 

de Administração – fica denominado como Área de Administração Financeira e 

Orçamentária. 

O CBA deverá observar um padrão de elaboração e estilo a fim de que se possa 

manter uma lógica descritiva e analítica ao longo do tempo. Nesse sentido será adotado 

o código alfa numérico. 

As áreas devem possuir 3 letras, até 9 números e sete níveis hierárquicos, 

conforme o grau de detalhamento envolvido na atividade. A classificação das nove 

áreas do conhecimento deve ser seguida conforme o código abaixo: 

Administração Financeira e Orçamentária – Código AFO 

Em termos práticos, a criação deverá seguir a seguinte lógica: 

1º Nível: Área do Conhecimento; 

2º Nível: Ação Principal; 

3º Nível: Detalhamento da Ação Principal; 

4º Nível: Delimitação do Escopo da Ação Principal. 

No que se refere aos 2º, 3º e 4º níveis, eles deverão ser apresentados numa 

sequência de três algarismos contemplados de 001 a 999 em cada nível, contemplando 

as principais atividades relacionadas a cada área do conhecimento.  

EXEMPLO: 

ATIVIDADE: Plano Orçamentário  

CÓDIGO DE ATIVIDADE: AFO.001.005.001 

 1º Nível: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇEMENTÁRIA - AFO 
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 2º Nível 

XXXXX 

001. Planejamento Financeiro 

XXXXX 

 3º Nível 

005. Plano Orçamentário 

XXXXX 

 4º Nível 

XXXX 

001. DRE 

Em termos práticos, a análise do modelo estabelecido indica que a organização 

do serviço contratado deverá utilizar o modelo de Diagrama de Árvore e abranger os 

seguintes níveis e conteúdos: 

1º Nível: Área de Conhecimento: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA – que deve ser decomposta em ações principais (quantas forem 

identificadas); 

2º Nível: Ação Principal (quantas forem identificadas na citada área de conhecimento); 

3º Nível: “Detalhamento da Ação Principal”. Subentende-se que esse detalhamento seja 

de conteúdo, por isso cada ação principal é desdobrada em subações. 

4º Nível: “Delimitação do Escopo da Ação Principal” – subentende-se que a 

delimitação deve ser descritiva, envolvendo a ação principal e o respectivo conjunto de 

suas subações. 

Aplicando-se a lógica proposta e os fundamentos da técnica do Diagrama de 

Árvore, demonstramos por meio do fluxograma (figura 1) a lógica desta relação. 

CAMPO DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO 

Nível 1: ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA - AFO 

Nível 2: AÇÃO PRINCIPAL: 
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AFO. 001 – Planejamento Financeiro 

Nível 3: SUBAÇÕES: 

AFO. 001.001 – Definir Objetivos  

AFO. 001.002 – Definir Metas 

AFO. 001.003 – Planejar a Execução das Ações 

AFO. 001.004 – Plano de Investimento e Custeio 

AFO. 001.005 – Plano Orçamentário 

Nível 4: DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL. A Administração 

Financeira e Orçamentária, normalmente compreende as seguintes subações: 

 Definir objetivos: é a etapa de alinhamento dos objetivos financeiros 

aos objetivos estratégicos. Possibilita o monitoramento da missão no 

longo prazo. Contém os indicadores quantitativos (principalmente 

financeiros) de curto e médio prazo. É necessário analisar os cenários 

econômicos, políticos, fiscais, tecnológicos, além da concorrência e o 

mercado. 

 

 Definir metas: quantificar, a partir dos objetivos, os indicadores e 

valores financeiros das necessidades inventariadas. 

 

 Planejar a execução das ações: identifica os prazos e recursos 

necessários para a realização das ações planejadas para o alcance das 

metas. Age e reage aos planos de vendas, compras, produção e de 

recursos humanos. 

 

 Plano de investimento e custeio: Realiza a previsão dos custos 

necessários para a realização das ações planejadas. 

 

 Plano orçamentário: elabora a proposta orçamentária para o período 

definido. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O Procedimento Metodológico tem por finalidade demonstrar as etapas utilizadas 

pela Consultoria na elaboração do produto. O desenvolvimento do serviço contratado 

envolveu a execução dos seguintes passos. 

a. Referencial Legal-normativo - abrangeu a identificação e a análise dos 

diplomas legais e dos instrumentos normativos atinentes ao campo, à área 

de conhecimento e ao processo licitatório, sendo eles: 

 

a. 1. Lei Federal nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 – que “Dispõe sobre 

o exercício da profissão de Administrador e dá outras providências”; 

 

a.2. Decreto nº 61.934, de 22/12/1967, que “Dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da profissão de Administrador, de acordo 

com a Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 e dá outras providências”;  

 

a.3. Edital do Pregão Presencial CFA nº 02/2016. 

 

b. Atividades da área – envolveu a realização de pesquisa e levantamentos 

das atividades e atribuições dadas aos cargos lotados nas áreas de 

administração financeira de empresas privadas e órgãos públicos. 

 

c. Referencial bibliográfico – para que se pudesse desenvolver um trabalho 

de investigação, análise e padronização, selecionaram-se bases 

conceituais de vários e conceituados autores, assim como uma pesquisa 

aprofundadas em artigos científicos, dissertações e teses, com enfoque em 

conceitos da área de Administração Financeira. 
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4. ALINHAMENTO CONCEITUAL 

 

Para alinhamento conceitual, foi fundamental seguir o item 3 do termo de 

referência do edital 02/2016 que adotou por ordem de precedência e de atributos 

concernentes ao objeto do trabalho (CBA), tais como: campo, área, função, ação, 

subação. 

 

Para fins de especificação, o presente termo referir-se-á ao campo da 

ADMINSITRAÇÃO FINANCEIRA, restrita ao estabelecido na Lei Federal nº 4.769, de 

9/9/1965, que “Dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador e dá outras 

providências”, bem como no Decreto nº 61.934, de 22/12/1967, que “Dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da profissão de Administrador, de acordo com a Lei nº 

4.769, de 9 de setembro de 1965 e dá outras providências”. 

 

O Art. 2º da lei supracitada define que: 

 

“A atividade profissional de Administrador será exercida como profissão liberal, ou 

não, mediante: 

 

a) Pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, 

chefia intermediária, direção superior; 

 

b) Pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 

coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como 

administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração 

de material, administração financeira, administração mercadológica, administração de 

produção, relações industriais, bem como outros campos em que esses se desdobrem ou 

aos quais sejam conexos”. 

 

Para melhor compreensão e frente aos avanços da nomenclatura do Campo da 

Administração financeira, no presente produto – Catálogo Brasileiro de Administração 

– fica denominado como Área de Administração Financeira e Orçamentária. 

 

A Codificação no Código Brasileiro de Administração (CBA) compor-se-á das 

(09) nove áreas de atuação definidas como áreas do conhecimento, originárias da lei 

supracitada e de seu regulamento aprovado pelo Decreto n° 61.934/67. 
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O CBA deverá observar um padrão de elaboração e estilo a fim de que se possa 

manter uma lógica descritiva e analítica ao longo do tempo. Nesse sentido será adotado 

o código alfa numérico. 

 

As áreas devem possuir 3 letras, até 9 números e sete níveis hierárquicos, 

conforme o grau de detalhamento envolvido na atividade. 

 

5. ABORDAGEM DA ÁREA DE CONHECIMENTO 

Refere-se à subdivisão do campo de conhecimento, sendo no presente termo de 

referência, a área de conhecimento designada à finança e orçamento. A partir deste 

tema, o catálogo foi construído de maneira detalhada do geral para o específico, 

abordando as funções e atribuições na área de Administração Financeira e 

Orçamentária. É importante frisar que esta área, assim como as demais, deve estar 

totalmente alinhada com a cultura e a estratégia da empresa. A compreensão dos 

vínculos construídos dentro do ambiente de trabalho é a etapa inicial para o desafio de 

administrar conceitos e estratégia de mercado. Por meio do entendimento dos elementos 

constituintes da cultura, é possível compreender os mecanismos de interação entre os 

funcionários e as tarefas que executam.  

  

5.1. FUNÇÃO GERAL 

Constitui o primeiro desdobramento da área de conhecimento, compreendendo a 

designação mais genérica dada a um grupo amplo de ações principais. Função na forma 

mais genérica é, pois, uma “ação peculiar a qualquer órgão”. Dessa generalidade deriva, 

por exemplo, a função organizacional, definida como sendo o conjunto de tarefas 

especializadas, executadas pelas pessoas em uma organização, visando à consecução 

dos objetivos desta. Funções organizacionais são, por exemplo: planejamento, 

organização, execução e controle, normalmente denominados de funções da 

Administração Geral. Vinculam-se a estas funções especializadas como Gestão de 

Pessoas, Organização, Sistemas e Métodos, Finanças, Produção, Pesquisa e 

Desenvolvimento, Marketing e Suprimento. 

 

5.2. FUNÇÃO ESPECÍFICA  

Para melhor clareza ou adequação do desdobramento, serão estabelecidas as 

funções específicas pertinentes, as quais serão subdividas em ações principais e estas 

em subações. 
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5.3. AÇÃO PRINCIPAL 

Refere-se à subdivisão das funções específicas constituintes da referida área de 

conhecimento, em grupos de atividades afins. Cada grupo de atividades constitui uma 

Ação Principal. 

5.4. SUBAÇÃO 

É cada uma das partes que compõe uma ação principal. A identificação de um 

conjunto de subações de mesma natureza constitui uma forma direta de detalhar o 

conteúdo de determinada ação principal.   

 

5.5. ATIVIDADE 

De maneira geral atividade é a “qualidade de ativo” ou “faculdade de poder 

atuar”. Assim, tomando-a no contexto da administração, pode-se definir atividade como 

tudo aquilo que as pessoas fazem no ambiente de trabalho ou particularmente. Se 

necessário para a delimitação de uma ação principal, pode-se subdividir atividade em 

subatividades.  

 

5.6. SUBATIVIDADE 

Refere-se ao desdobramento de uma atividade em nível operacional, sendo 

utilizada somente nos casos que forem indispensáveis.   

Associando o exposto acima a respectivos níveis, tem-se: 

1º Nível: Área de Conhecimento; 

2º Nível: Função Geral; 

3º Nível: Função Específica; 

4º Nível: Ação Principal; 

5º Nível: Subação; 

6º Nível: Atividade; 

7º Nível: Subatividade.  
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A classificação acima não determina que todos os níveis estabelecidos sejam 

utilizados na elaboração do presente trabalho. O objetivo da classificação é orientar a 

organização e o desdobramento lógico do assunto de interesse, visando subsidiar o 

detalhamento das ações principais e a delimitação de seus escopos. Cada nível 

antecedente é mais amplo que o subsequente, sucessivamente. 

6. AÇÕES PRINCIPAIS E SUBAÇÕES 

 

A identificação das ações principais compreenderá, em linhas gerais: 

 

 A identificação e separação do rol de atividades (ações principais) e 

subatividades (subações) típicas da Área de Administração Financeira e 

Orçamentária; 

 A consolidação dos grupos de ações principais e suas respectivas subações. 

Para que isso fosse possível, a visão por processo foi ingrediente fundamental na 

consolidação e objetividade deste trabalho. 

Assim sendo, foram classificadas as Ações Principais e suas Subações de forma que 

correspondessem às exigências deste edital, conforme segue:  

 AÇÃO PRINCIPAL  

o Planejamento Financeiro – 001 

 

 SUBAÇÕES 

o Definir Objetivos – 001.001 

o Definir Metas – 001.002 

o Planejar Execução das Ações – 001.003 

 001.003.001. Plano de Vendas 

 001.003.002. Plano de Compras 

 001.003.003. Plano de Produção 

 001.003.004. Plano de RH 

o Plano de Investimento e Custeio – 001.004 

o Plano Orçamentário – 001.005 

 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Análise Financeira – 002 

 

 SUBAÇÕES 
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o Análise de Cenários – 002.001 

o Análise de Investimento – 002.002 

o Análise de Financiamento – 002.003 

o Análise da Proposta Orçamentária – 002.004 

o Análise de Negócio por meio do E.V.A – Valor Econômico Adicionado 

– 002.005 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Execução Financeira – 003 

 

 SUBÇÃOES 

o Caixa – 003.001 

o Banco – 003.002 

o Contas à Pagar – 003.003 

o Contas à Receber – 003.004 

o Fluxo de Caixa – 003.005 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Controle Financeiro – 004 

 

 SUBAÇÕES 

o Controle Orçamentário – 004.001 

o Auditoria Interna – 004.002 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Auditoria Financeira – 005 

 

 SUBAÇÕES 

o Planejamento da Auditoria – 005.001 

o Entender os Processos Financeiros – 005.002 

o Identificar Riscos – 005.003 

o Análise dos Controles Internos – 005.004 

o Executar a Auditoria – 005.005 

o Constatar Evidências – 005.006 

o Emissão do Relatório – 005.007 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Perícia Financeira – 006 

 

 SUBAÇÕES 
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o Planejamento da Perícia – 006.001 

o Análise Documental – 006.002 

o Diligência – 006.003 

o Questionamentos – 006.004 

o Investigação – 006.005 

o Arbitragem – 006.006 

o Certificação – 006.007 

o Emissão do Laudo – 006.008 

 

7. ESCOPO DAS AÇÕES PRINCIPAIS 

 

O escopo deste trabalho vem delimitar o foco da Atribuição do Administrador na 

área de Produção, especificando todas as principais atividades e subatividades, de forma 

que o fluxo (figura 1) fosse claramente entendido, com o objetivo de atender ao 

especificado no edital como “Delimitação do escopo da ação principal”. 

 

8. FLUXO DAS AÇÕES PRINCIPAIS 

 

Após a etapa de identificação das principais ações, foi-se delimitando e 

desdobrando as ações principais em subações, organizadas em fluxo (figura 1) e 

codificadas conforme exigência do edital, para fins de padronização. 
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Figura 1: Fluxograma da Área de Administração Financeira e Orçamentária 
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9. CODIFICAÇÃO DAS AÇÕES PRINCIPAIS 

 

A codificação foi baseada no disposto no edital para aplicá-la a cada conjunto de 

ação principal e subações (item 6). De acordo com o especificado no edital, a 

codificação compreenderá três níveis, uma vez que o 4º nível corresponde à delimitação 

de escopo das ações principais, que constitui requisito à parte do desdobramento lógico 

das mesmas.  
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10. CATÁLOGO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO PROFISSIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PARA A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - AFO 

 

O objetivo da administração financeira é aumenta o lucro/rentabilidade 

dos investidores. As atividades desta área são voltadas a gestão de recursos 

financeiros e são direcionadas para a obtenção de resultados positivos. 

Na análise do cenário macro a administração financeira direciona seus 

estudos nas instituições financeiras e nos mercados financeiros e ainda, como 

eles operam dentro do sistema financeiro nacional e global. Internamente 

desenvolve seus estudos no planejamento financeiro, gestão de recursos, e 

capital de empresas e instituições financeiras. É portanto, uma área ligada 

intimamente à economia e à contabilidade. 

Na análise macro, é fundamental o conhecimento em economia para se 

possa entender o ambiente financeiro e as teorias de decisão que constituem a 

base da administração financeira. A macroeconomia possibilita uma visão mais 

apurada das políticas do governo e instituições privadas. O profissional da área 

de administração financeira e orçamentária utiliza-se das teorias 

microeconômicas de operação e maximização do lucro para desenvolver um 

plano que esteja alinhado aos objetivos estratégicos organizacionais. Concorre 

no ambiente macro com organizações e sofre impacto das condições 

econômicas. 

Ao olhar o ambiente interno, o foco se concentra na eficiência das 

operações. São analisados os conceitos que envolvem as relações de oferta e 

procura e as estratégias de otimização e maximização do lucro. Por isso, no nível 

microeconômico, o plano orçamentário avalia as ações de vendas e estratégias e 

determinação de preço do produto. 

A função contábil é visualizada como um insumo necessário à função 

financeira – isto é, suas atividades são encontradas nas subações da área da 

administração financeira e orçamentária, e isso é claramente visualizada no fluxo 

deste catálogo. 

O profissional da área está preocupado em manter a solvência do 

negócio, condicionando os fluxos de caixa necessários para honrar as suas 

obrigações e adquirir e financiar os ativos circulantes e fixos, necessários para 

atingir suas metas. 
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A administração financeira é responsável em manter a viabilidade 

financeira da organização, ou seja, a sua sobrevivência e crescimento. As 

decisões tomadas dentro da organização é medida em termos financeiros, muito 

embora hoje os demais indicadores não-financeiros são fundamentais para 

análise de decisão, sendo assim, o profissional da área desempenha um papel 

fundamental na operação da empresa. É ele quem administra os negócios 

financeiros de qualquer tipo de empreendimento, seja privado ou público, grande 

ou pequeno, com ou sem fins lucrativos. O entendimento básico da função 

financeira é necessária aos profissionais responsáveis por decisões em todas as 

áreas, como administração, contabilidade, pesquisa, marketing, produção, 

pessoal, logística, organização, sistemas e métodos. 

Em empresas de pequeno porte esta função geralmente são exercida 

pelo proprietário ou até pelo departamento de contabilidade. Contudo, ao se 

expandir a função ocupa uma área ligada diretamente ao presidente, já que as 

frequentes mudanças econômicas e nas leis interferem diretamente nas decisões 

da administração financeira com vistas a preservar o desempenho da 

organização. Cabe ao administrador financeiro, coordenar as atividades de 

tesouraria e controladoria. A controladoria lida com contabilidade de custos e 

financeira, pagamento de impostos e sistemas de informações gerenciais. A 

tesouraria é responsável pela administração do caixa e dos créditos da empresa, 

pelo planejamento financeiro e pelas despesas de capital. 
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10.1. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E DAS SUBAÇÕES DA ÁREA DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO 

 

CAMPO: ADMINISTRAÇÃO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 

I. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PLANEJAMENTO FINANCEIRO – é o 

método que formaliza as metas financeiras que devem ser alcançadas. É uma 

declaração formal do que deve ser feito no futuro. É algo muito maior que 

fazer uma projeção de caixa, pois é nesta função específica e que se define as 

políticas de vendas, compras, produção e recursos humanos. Ao realizar o 

planejamento financeiro, se estabelece parâmetros para administrar com 

eficiência as despesas fixas e variáveis e determinamos o ponto de equilíbrio 

e as metas de venda e o resultado é o plano orçamentário do período. 

Abrange as seguintes subações: definir objetivos, definir metas, planejar 

execução das ações, plano de investimento e custeio e plano orçamentário.  

 

II. FUNÇÃO ESPECÍFICA: ANÁLISE FINANCEIRA – é uma fase 

importante na administração financeira, pois avalia previsões e situações 

futuras, analisando o ambiente e preparando a organização para possíveis 

cenários. Abrange as seguintes subações: análise de cenários, análise de 

investimento, análise de financiamento; análise da proposta orçamentária e 

análise de negócio por meio do E.V.A – Valor Econômico Adicionado.  

 

III. FUNÇÃO ESPECÍFICA: EXECUÇÃO FINANCEIRA – é um conjunto 

de ações e procedimentos que operacionaliza as estratégias definidas no 

plano orçamentário. Para uma operacionalização eficiente, é necessário a 

tomadas de decisões diárias. A existência de controles, é essencial para que 

essas atitudes sejam as mais corretas possíveis. Abrange as seguintes 

subações: caixa, banco, contas à pagar, contas à receber e fluxo de caixa. 

 

IV. FUNÇÃO ESPECÍFICA: CONTROLE FINANCEIRO – é a função que 

tem a responsabilidade de controlar e manter o sistema de execução em 

alinhamento as melhores práticas definidas no plano orçamentário. Gera as 

informações adequadas para a tomada de decisão, no que se refere às 

eventuais correções e melhorias.  Assegura sempre pelo princípio da  
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continuidade e a procura de um excelente resultado. Abrange as seguintes 

subações: controle orçamentário e auditoria interna. 

 

V. FUNÇÃO ESPECÍFICA: AUDITORIA FINANCEIRA – visa testar, 

verificar ou analisar os fatos e ocorrências que afetam o patrimônio de uma 

organização, visando concluir sobre a eficiência de seus controles internos. 

Abrange as seguintes subações: planejamento da auditoria; entender os 

processos financeiros; identificar fiscos; análise dos controles internos; 

executa a auditoria; constatar evidências e emissão do relatório. 

 

VI. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PERÍCIA FINANCEIRA – visa atuar de 

maneira imparcial e elaborar seus laudos de forma a facilitar a interpretação, 

o entendimento do conteúdo, e oferecer demonstrações alusivas a todos os 

critérios e valores apresentados em seus trabalhos, atuando na esfera Judicial 

e Extrajudicial, sempre considerando seu compromisso maior, que é o 

esclarecimento da verdade. Abrange as seguintes subações: planejamento da 

perícia; análise documental; diligência; questionamento; investigação; 

arbitragem; certificação e emissão do laudo. 
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11. DETALHAMENTO DAS AÇÕES PRINCIPAIS 

 

 

1. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

 

Figura 2: Fluxograma do Planejamento Financeiro 

É o método que formaliza as metas financeiras que devem ser alcançadas. É 

uma declaração formal do que deve ser feito no futuro. É algo muito maior que fazer 

uma projeção de caixa, pois é nesta função específica e que se define as políticas de 

vendas, compras, produção e recursos humanos. Ao realizar o planejamento financeiro, 

se estabelece parâmetros para administrar com eficiência as despesas fixas e variáveis e 

determinamos o ponto de equilíbrio e as metas de venda e o resultado é o plano 

orçamentário do período. 

O planejamento financeiro demonstra não apenas como um instrumento para 

uma boa administração, e sim um tanto necessário para a sobrevivência de uma empresa 

(GITMAN, 1997).  
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O planejamento inicia, portanto, com a definição dos objetivos que devem estar 

alinhados aos objetivos estratégicos organizacionais. Além disso, traça metas, organiza 

e define planos em direção aos objetivos. Com isso planejar a área financeira de uma 

organização é elaborar táticas econômicas, para que se possa aos nossos objetivos, que 

venham a ser de curto ou longo prazo, da forma mais estruturada e precisa possível. A 

partir disso, a organização obtém o seu desenvolvimento financeiro e estrutural 

planejado com mais eficácia e protege a mesma a ter sustentabilidade. 

O planejamento financeiro, segundo Gitman (1997), é um aspecto importante 

para o funcionamento e sustentação da empresa, pois fornece roteiros para dirigir, 

coordenar e controlar suas ações na consecução de seus objetivos. 

É um etapa de implementação de planos personalizado para evitar ou resolver 

problemas financeiros com objetivo de alcançar metas previamente determinadas. Estes 

planos envolvem todas as dimensões da organização.  

Não há um padrão, mas há componentes fundamentais, como veremos a seguir:    

1.1. Definir objetivos:  é a partir dos objetivos que as ações são definidas. O 

planejamento financeiro, assim como as demais áreas, devem estar alinhas à 

visão estratégica da organização, como forma crucial de aumentar a sua 

competitividade. Demonstra, ainda, a mudança na realidade que o plano 

orçamentário pretende contribuir, visando dar resposta ao principal problema 

apontado pela organização, que é a maximização do lucro. Tem uma perspectiva 

de médio e longo prazos, e para isso, é necessário entender em que cenário a 

organização está inserida. A perspectiva macroeconômica mostra os riscos e as 

oportunidades que organização precisa analisar e se preparar. A partir desta 

análise, poderá se definir o alinhamento dos objetivos aos aspectos externos e de 

necessidades de investimento e/ou financiamento. 

 

1.2. Definir metas:  é a quantificação dos objetivos. Conhecer os objetivos e 

planejar como atingi-los é fundamental. Traçar metas facilita atingir os objetivos 

financeiros, da mesma forma que analisar um mapa e traçar uma rota adequada 

permitem que se chegue mais rápido e com segurança ao seu destino. Com a 

análise de cenário, é possível analisar e quantificar os objetivos. 

 

Além disso, com as metas definidas é possível prioriza-la. Atingir uma meta é 

um passo muito importante para alcançar algo ainda maior. No entanto, tentar 

atingir várias metas ao mesmo tempo pode ser complicado e portanto, o 
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planejamento é importante para avaliar a capacidade de atingimento. Definir 

prioridades ajuda no alcance dos objetivos. É composta pelas etapas: 

 

 

 desdobrar as necessidades inventariadas em metas e ações: 

 estabelecer metas quantificáveis, com propósitos bem definidos por 

meio de indicadores e prazos; e  

 definir as ações a serem executadas para alcançar as metas 

estabelecidas, destacando os respectivos responsáveis principais. 

 

1.3. Planejar execução das ações: identifica os prazos e recursos necessários 

para a realização das ações planejadas para o alcance das metas. Age e reage aos 

planos de vendas, compras, produção e de recursos humanos. Quanto aos prazos, 

é fundamental informar: 

 

 previsão para início: data provável de início dos trabalhos relacionados 

à ação; 

 previsão para conclusão: data provável de conclusão dos trabalhos 

relacionados à ação. 

Quanto aos recursos, e fundamental informar: 

  recursos humanos: indicar o perfil e a quantidade de recursos humanos 

necessários para desenvolver os processos relacionados à ação. Manter 

um quantitativo de pessoal suficiente para o alcance das metas, bem 

como desenvolver as competências profissionais do quadro de pessoal, 

é atribuição da área de gestão de pessoas, mas que impacta diretamente 

nos requisitos financeiros. Leva em consideração, ainda:  

o consolidar, com base nas competências previstas e na estimativa 

do quantitativo necessário de pessoal, o total de recursos 

humanos necessários para a execução de todas as ações 

constantes no planejamento de execução das ações; 

o analisar se os recursos identificados para uma ação podem ser 

compartilhados com outras ações; 

o comparar o quadro de pessoal, identificado a necessidades de 

pessoal, com a consolidação de recursos humanos, com o objetivo 

de visualizar o quadro de pessoal disponível em relação ao 

quadro ideal, identificando as lacunas não atendidas pelo quadro 

atual levantado no diagnóstico de pessoal; e 

o revisar o planejamento de execução das ações, para analisar a 

necessidade de inclusão ou alteração de ações de pessoal já 



  
 
 

___________________________________________________________________________________________________________  

 
© 2015 CFA, proibida a reprodução total ou parcial sem autorização. 

       Conselho Federal de Administração 

 

 
 
 

24 

definidas anteriormente, em função da comparação realizada, 

assegurando a coerência entre os elementos; e 

 recursos orçamentários: indicar os recursos orçamentários estimados 

para o desenvolvimento das ações. Relacionar despesas de investimento 

e de custeio. 

 

1.3.1. Plano de vendas: são as previsões e necessidades de vendas, que 

impactam no plano de investimento e custeio. É a necessidade de comercial 

para atingir e equilibrar as finanças. Podem ser feitas através de: 

 

 pesquisas de mercado; 

 modelos estatísticos a partir de tendências e previsão de atividades 

econômicas e sua relação com o padrão de vendas passado; 

 taxa estimada sobre níveis anteriores de demanda; 

 julgamento da equipe comercial; e 

 previsão das vendas a partir do crescimento do mercado e o market 

share desejado ou possível. 

No plano de vendas, contém ações nas áreas de propaganda e 

publicidade para suportar as vendas e normalmente definido como 

percentual sobre as vendas previstas. Todos os gastos relacionados 

com a atividade de vendas, como salários dos profissionais da área, 

administração de vendas, verba de representação, cobertura dos 

vendedores por zona, farão parte do plano de investimento e custeio. 

1.3.2. Plano de compras: este plano serve para acionar os fornecedores das 

necessidades e dos períodos esperados de entrega.  

Como vendas se alteram ao longo do ano, o plano de compras deve refletir 

essas mudanças e os fornecedores estariam capazes de ajustar seus planos 

também. A partir da definição de preços, prazo de pagamento, aumentos 

esperados e os impostos, o valor de compras saem como consequência deste 

plano.  

1.3.3. Plano de produção: o plano de compras e a gestão de estoque 

dependem de vários elementos como demanda esperada e sua vulnerabilidade 

e sazonalidade, o prazo de produção, natureza do produto, benefício da escala 

de produção versus custo de estocagem. 

A produção deve considerar formas de modificar instalações existentes, que 

criam gargalos ao processo de produção antes de investir em capacidade. 

Análise da capacidade instalada e necessidade de novos investimentos para 
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atender a demanda, compõe o plano de produção, que analisa, ainda, o 

potencial de terceirização que deve ser tratada como uma ação de longo 

prazo.  

1.3.4. Plano de recursos humanos: é o cálculo do número de funcionários 

que produzirão as quantidades definidas no plano de produção. A partir das 

premissas das horas trabalhadas, dos indicadores padrão horas produtivas por 

produto/unidade e horas produtivas por hora trabalhada, calcula-se o número 

de pessoas necessárias. 

Este plano se inicia pela data que os funcionários são necessários e volta até a 

data em que eles são recrutados e treinados a tempo. Este plano pode incluir 

situações de expansão e contração, devendo prever ações no caso de demissão 

de funcionários. 

1.4. Plano de investimento e custeio: realiza a previsão dos custos necessários 

para a realização das ações planejadas. 

Seleciona, a partir do planejamento de execução das ações, os recursos 

orçamentários necessários para a realização das ações, classificados por despesas 

de investimento e de custeio. Além disso, consolida os valores necessários para a 

realização das ações planejadas, analisando se os recursos orçamentários 

identificados para uma ação podem ser compartilhados com outras ações, bem 

como estabelecendo uma forma de agrupá-las e classificá-las com o 

detalhamento adequado ao órgão. 

Tem o papel de revisar o planejamento de execução das ações, para analisar a 

necessidade de inclusão ou alteração dos recursos orçamentários já definidos 

anteriormente. 

A partir do plano de investimento e custeio, é possível desenvolver o plano 

orçamentário do período. 

1.5. Plano orçamentário: o  plano orçamentário  é  preparado, geralmente, para  

o  período  de  um  ano,  sendo  utilizado  pelas organizações como  parâmetro  

para  acompanhamento  orçamentário,  avaliação  de  desempenho 

organizacional e remuneração gerencial.  

É considerado o plano financeiro estratégico de gestão, em determinado 

exercício. Calcula, a partir dos elementos anteriores, as receitas e as despesas ou 

seja, a estimativa das entradas e saídas de recursos ao logo do período. Além da 

previsão de receitas, despesas e resultado (lucro) previsto, deve contemplar 

também o planejamento de margem, estoque e compra. 
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Todas as decisões tomadas durante o planejamento financeiro são traduzidas em 

sobra ou deficit de caixa. Uma proposta de orçamento que não viabilize o 

objetivo financeiro de longo prazo implica em revisões e alterações. Após o 

plano concluído, ele segue para uma análise, onde pode ser aprovada e segue 

para execução, ou rejeitada, quando segue para revisão. 

As seguintes premissas são consideradas: 

 prazo de faturamento e dias de contas a receber; 

 prazo de pagamento e dias de contas a pagar; 

 as sobras ou deficits operacionais de caixa dão margem a aplicações ou 

empréstimos; e 

 juros de empréstimos ou de aplicação; 

A elaboração do plano orçamentário, proporciona à organização ter uma noção 

exata de qual é o resultado esperado, permitindo identificar, com a devida 

antecedência, o lucro/prejuízo previsto. Em caso de prejuízo, o administrador  

deve adotar estratégias para torná-la lucrativa. 

Ter um plano orçamentário não garante a resolução de todos os problemas da 

organização, ele deve ser uma ferramenta básica de gestão e deve ser 

acompanhado mensalmente, mediante a comparação do previsto com o realizado 

e deve ser dedicado atenção especial para os itens com variação   acima de “x” 

por cento.. 

Os componente, mais comuns, de um plano orçamentário, são: 

 estabelecimento das metas e ações; 

 estabelecimento e perspectiva de indicadores econômicos; 

 estimativa de vendas – em termos quantitativos; 

 estimativa de vendas – em termos monetários; 

 estimativa de despesas de propaganda e outras despesas comerciais; 

 estimativa de estoque da produção; 

 estimativa de compras; 

 estimativa de mão-de-obra e custos indiretos; 

 estimativa de despesas administrativas; 

 estimativa de gastos de capital; 

 estimativa de cobrança; 

 estimativa de pagamentos a serem feitos no período; 

 estimativa de fluxo de caixa; 

 preparação da DRE; e 
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 levantamento dos balanços mensais para conhecimento da situação 

financeira e patrimonial geral após o decurso de cada período. 

A elaboração da DRE (demonstrativo de resultado de exercício), consolida os 

impactos que definem o resultado da empresa em um dado período. 

A demonstração do resultado do exercício exibe os valores referentes às 

receitas custos e despesas do período considerado, podendo ser feita 

mensalmente de forma resumida, dando uma visão clara e rápida de como está 

a situação geral da empresa. 

A DRE pode ser composta por: 

 receita bruta; 

o vendas cancelas; 

o descontos; 

o impostos sobre venda; 

 receita operacional líquida; 

o custo do produto vendido; 

 lucro bruto 

o despesas operacionais; 

o despesas de vendas; 

o despesas gerais de administração; 

o despesa de depreciação 

 lucro operacional 

o despesas financeiras 

 lucro líquido antes do IR 

o imposto de renda mais contribuição 

 lucro liquido após o IR 

o reserva legal 

o dividendo às ações preferenciais 

 lucro líquido disponível aos acionistas 

o lucro a distribuir 

 lucro. 

Os indicadores de desempenho são calculados com o objetivo de identificar a 

adequação operacional da organização com relação os objetivos inicialmente 

estipulados, tais como: 

 % de lucro bruto e resultado líquido sobre o faturamento; 

 retorno sobre investimento; 

 retorno sobre patrimônio; 
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 ponto de equilíbrio; 

 margem de segurança; 

 alavancagem operacional. 

 

 

 

2. FUNÇÃO ESPECÍFICA: ANÁLISE FINANCEIRA 

 

Figura 3: Fluxograma do Planejamento e Controle de Produção 

Esta função específica consiste em uma análise em dois níveis: macro e 

microeconômico, ambos relevantes para a empresa. Quando se refere à análise 

financeira, portanto, é necessário voltar a atenção para análise das dimensões internas e 

externas da organização. Além do estudo de viabilidade, estabilidade e capacidade de 

lucro de um negócio ou projeto, cabe o administrador analisar o comportamento 

econômico de mercado. Para isso, será obrigado analisar os fatores externos, que nada 

mais são que os componentes de mercado na qual a organização está inserida, e que no 

qual há pouca ou nenhuma interferência das ações internas. O cenário econômico, como 

um processo de análise de possíveis eventos futuros, considera as alternativas para 

possíveis resultados.  

 

A análise de cenários não ousa mostrar uma imagem exata do futuro, mas 

apresenta várias alternativas possíveis do que poderá ser encontrado no futuro de acordo 

com o quadro atual.  

 

Ao voltar sua análise para o ambiente interno, o administrador se vê imerso na 

análise da estrutura de ativos (análise de investimento) e na análise da estrutura 

financeira (análise de financiamento). Além disso, é nesta etapa que a organização faz a 

aprovação ou não do plano orçamentário, devolvendo para reavaliação do plano ou 

encaminhando-o para execução e controle. 

 

Análise proporciona a avaliação das demonstrações financeiras e envolve a 

transformação dos dados financeiros em uma forma que possa ser usada para orientar a 

posição financeira da empresa, avaliar a necessidade de aumento da capacidade 

produtiva e determinar que tipo de financiamento adicional deve ser feito. 
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A análise financeira proporciona uma avaliação da “saúde financeira” da 

organização e a orienta na definição de seus objetivos compatíveis com os fatores 

internos e externos. Essa orientação direciona o Administrador na tomada de decisão, 

desde busca por recursos de financiamento (bancos, financeiras, mercado de capitais, 

compra e venda de imobilizado,...), como em decisões de maior impacto como 

dissolução, resolução, fusão ou aquisição de empresas. 

 

Compõe esta função, as seguintes subações: 

2.1. Análise de cenários: conhecer o ambiente que a cerca, bem como o futuro 

que a espera é requisito indispensável em um mundo globalizado, no qual 

mesmo uma microempresa tem que estar atenta. 

Cenários macroeconômicos são projeções econômicas consistentes entre si e 

com as hipóteses adotadas para as variáveis econômicas externas à organização. 

Não existe um modelo único de cenário macroeconômico.  Um bom cenário é 

aquele que apresenta as principais variáveis relevantes para a análise em que se 

deseja estimar o comportamento futuro. 

Fatores relevantes   são   aquelas   que   resultam   em   mudanças significativas 

nos resultados dos negócios. Em certos casos determinados fatores,  não  são  

relevantes  para  o  mercado em que a organização está inserida, mas são fatores 

que devem constar na análise de cenários, por serem base para o comportamento 

de variáveis importantes e definição dos objetivos e metas.  

Para a análise do ambiente macroeconômico, é necessário analisar os seguintes 

fatores: 

 sociocultural: quais as preferências, tendências populacionais, cultura, 

nível educacional, estilo de vida, distribuição etária e geográfica da 

população-alvo da empresa; 

 legais: quais as leis, impostos e taxas aplicáveis ao setor; 

 político/governamental: quais as políticas governamentais de incentivo 

e/ou restrição, influências políticas e de demais grupos de interesse, que 

podem contribuir ou prejudicar os resultados da empresa; 

 econômico: quais as taxas de juros, câmbio, renda, nível de emprego, 

inflação, índices de preços; e 

 tecnológico: pesquisa e desenvolvimento de produtos na área, avanços 

tecnológicos e custos envolvidos. 
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2.2. Análise de investimento: faz parte da análise interna e determina a 

composição e os tipos de ativos encontrados no balanço da empresa.  

A composição refere-se ao valor dos ativos circulantes e fixos. Depois que a 

composição estiver fixada, o administrador da área financeira e orçamentária, 

precisa determinar certos níveis “ótimos” de cada tipo de ativo circulante e 

tentar mantê-los.  

É necessário identificar quais são os melhores ativos fixos a serem adquiridos e 

saber quando os ativos fixos existentes se tornarão obsoletos e precisarão ser 

modificados ou substituídos.  

A determinação da melhor estrutura de ativo para a empresa não é um processo 

simples, requer o conhecimento das operações passadas e futura da empresa, e a 

compreensão dos objetivos que deverão ser alcançados a longo prazo.   

Ao analisar a capacidade de investimento, a atenção está voltada a formação do 

lado esquerdo do balanço. 

 

 

2.3. Análise de financiamento: é relacionada com o lado direito do balanço da 

empresa.  

Em primeiro lugar, a composição mais adequada de financiamento a curto e 

longo prazo precisa ser determinada. Esta é uma decisão importante, pois afeta 

tanto a lucratividade da empresa como sua liquidez global.  

Um segundo problema igualmente importante é saber quais as melhores fontes 

de financiamento a curto ou longo prazo para a empresa, num dado momento. 

Muitas destas decisões são impostas por necessidade, mas algumas exigem uma 

análise profunda das alternativas disponíveis, de seus custos e de suas 

implicações a longo prazo.  

Ao analisar a necessidade de financiamento, a atenção está voltada a formação 

do lado direito do balanço. 
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Diante disso, é possível o administrador tomar decisões importantes, a partir 

da seguintes análises: 

 

 capacidade e necessidade de investimento; 

 capacidade de financiar os clientes, com prazos longos de recebimento; 

 onde destinar a sobra de rendimentos - lucros; e 

 necessidade e fonte de obtenção de recursos externos e próprios. 

 

2.4. Análise da proposta orçamentária: consiste em aprovar ou não as 

informações constantes nos planos de metas e ações, de investimentos e custeio 

e proposta orçamentária. Ao aprovar, o plano segue para a função de execução. 

Ao ser reprovado, o plano retorna à função anterior para ser revisto e ajustado. 

 

2.5. Análise de negócio por meio do E.V.A – Valor Econômico Adicionado: é 

a aplicação de uma metodologia, que objetiva avaliar negócios e serve para 

identificar o quanto foi efetivamente criado de valor para os acionistas em um 

determinado período de tempo (mês, ano, etc.). O E.V.A é utilizado pelas 

organizações em suas análises de resultados passados, elaboração de 

orçamentos, avaliação de projetos e política de remuneração variável, entre 

outros usos.  

O E.V.A consiste em avaliar o lucro operacional após o imposto de renda menos 

o custo  de  todo  o  capital  empregado  pela  empresa  na  operação  (capital  

próprio  mais  de terceiros).  

Uma organização tem que operar com E.V.A positivo para que seus acionistas 

continuem se interessando em investir no negócio. Uma organização com  

E.V.As sistematicamente iguais a zero ou negativos provocará as seguintes 

reações   por   parte   dos   acionistas:    

 venda   do   controle,    

 encerramento  das atividades; ou  

 troca da administração.  
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3. FUNÇÃO ESPECÍFICA: EXECUÇÃO FINANCEIRA 
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Figura 4: Fluxograma dos Tipos de Sistemas de Produção 

É um conjunto de ações e procedimentos que operacionaliza as estratégias 

definidas no plano orçamentário. Para uma operacionalização eficiente, é necessário a 

tomadas de decisões diárias. A existência de controles, é essencial para que essas 

atitudes sejam as mais corretas possíveis.  

3.1 Caixa: para financiar a continuidade das operações, aprovadas no plano 

orçamentário, a empresa necessita de recursos, sendo que o caixa é o item que 

está disponível para a empresa no exato momento, não necessitando de espera 

para que se torne disponível. O caixa é importante porque: 

 

 contribui no fornecimento das informações para apuração dos 

custos/despesas, vendas e estoque; 

 contribui para controlar e analisar despesas; e  

 controla o movimento de entrada e saída de dinheiro da empresa. 

 

3.2. Banco: quando a empresa possui saldos em contas de bancos, poderá 

utilizar os recursos encontrados nessas contas para pagamentos imediatos, com a 

utilização de cheques e ou transferências. Para controlar a circulação dos 

recursos nas contas em banco, a empresa necessitará baixar o extrato da conta, 

para conferir com sua movimentação e verificar se os débitos e os créditos 

realizados pelo banco são os corretos e que o saldo final confere. Diariamente a 

empresa faz a conciliação bancária, que nada mais é que a prática de conferir 

todos os lançamentos realizados nas contas correntes da empresa. Quando mais 

automatizado esse processo se tornar, melhor. 

 

3.3. Contas à pagar: as contas à pagar são obrigações assumidas pela empresa, 

que devem ser saldadas dentro do vencimento. É comum nas empresas, que a 

mercadoria necessária para as operações serem adquiridas a prazo, sendo 

indispensável à devida quitação dos compromissos assumidos dentro dos prazos 

estabelecidos para evitar transtornos nas próximas compras.  
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Para organizar todas as contas assumidas de modo que não fique nenhuma no 

esquecimento, causando transtornos, deve-se elaborar controles que informem os 

totais a pagar, obedecendo ao seu vencimento, podendo, assim, quando enfrentar 

dificuldade financeira, estabelecer prioridades e tentar negociar com os outros 

credores. 

 

3.4. Contas à receber: as empresas, geralmente, trabalham com vendas a prazo. 

Isso possibilita negociações que as coloquem em um bom nível de 

competitividade, aumentando a sua ação de vendas.  

 

Atualmente a forma de pagamento a prazo é a mais requisitada pelos clientes, 

pela incapacidade de disponibilidade imediata. Mas para que essas vendas a 

prazo ocorram com segurança, devem ser estudadas maneiras de analisar a 

concessão de crédito aos clientes, para que o número de inadimplência não se 

torne muito elevado, tornando-se um fator que acarrete para a empresa 

dificuldades financeiras. 

 

Optando pelas vendas a prazo, a empresa terá que elaborar um controle, de modo 

que por meio deste, ela consiga ter informações necessárias para tomadas de 

decisões.  

 

O controle de contas a receber está pautado em fichas de cadastro e controle 

individual, geralmente informatizado. A partir desses instrumentos, a empresa 

terá: 

 atualizado o seu cadastro de clientes;  

 o saldo pendente de cada cliente;  

 o controle de carteiras; e a  

 posição global das contas a receber.  

O acompanhamento das contas a receber deve ser feito diariamente, no sentido 

de verificar se está sendo devidamente liquidado, como também verificar qual a 

situação de cada cliente. 

3.5. Fluxo de caixa: é uma ferramenta de controle e acompanhamento que tem 

por objetivo auxiliar a área financeira a tomar decisões sobre a sua situação 

financeira. Consiste em um relatório gerencial que informa toda a movimentação 

(entradas e saídas), sempre considerando um período determinado, analisando a 

posição real (o que aconteceu de fato) e o projetado (qual era a expectativa). O 

caixa de toda empresa funciona do mesmo jeito: é dinheiro que entra e dinheiro 

que sai. Mas essa movimentação financeira acontece em prazos diferentes, o que 

pode provocar um descontrole financeiro. A utilização do fluxo de caixa de 
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forma correta pode possibilitar o conhecimento do grau de independência 

financeira da organização, com base na avaliação do seu potencial para geração 

de recursos no futuro e para saldar seus compromissos. 

 

O fluxo de caixa assume as seguintes funções: 

 

 planejar e controlar as entradas e saídas de caixa num período de tempo 

determinado;  

 auxiliar a tomada de decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de 

dinheiro; 

 verificar se a organização está trabalhando com aperto ou folga 

financeira no período avaliado; 

 verificar se os recursos financeiros são suficientes para tocar o negócio 

em determinado período ou se há necessidade de obtenção de capital de 

giro; 

 planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos; 

 avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos; 

 conhecer previamente os grandes números do negócio; 

 avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos 

assumidos e previstos no período considerado; 

 avaliar o melhor momento para efetuar as reposições de estoque em 

função dos prazos de pagamento e da disponibilidade de caixa; e 

 avaliar o momento mais favorável para realizar promoções de vendas 

visando melhorar o caixa do negócio. 

 

Termos mais utilizados no fluxo de caixa: 

 

 saldo inicial: é o valor constante no caixa no início do período 

considerado para a elaboração do fluxo. É composto pelo dinheiro na 

“gaveta” mais os saldos bancários disponíveis para saque; 

 entradas de caixa: correspondem às vendas realizadas à vista, bem 

como a outros recebimentos, tais como duplicatas, cheques pré-datados, 

faturas de cartão de crédito, disponíveis como “dinheiro” na respectiva 

data. 

 saídas de caixa: são os pagamentos de fornecedores, pró-labore 

(retiradas dos sócios), aluguéis, impostos, folha de pagamento, água, 

luz, telefone e outros, entre outros; 
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 saldo operacional: é o valor obtido de entradas menos as saídas de caixa 

na respectiva data. Possibilita avaliar como se comportam seus 

recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência dos saldos de 

caixa anteriores. 

 saldo final de caixa: é o valor obtido da soma do saldo inicial com o 

saldo operacional. Permite constatar a real sobra ou falta de dinheiro em 

seu negócio no período. 

 

Além disso, o fluxo de caixa deve trazer informações de previsão e de 

realização. 

 

A administração financeira deve ser cuidadosamente planejada, executada, 

acompanhada e avaliada. Isso só é possível se estabelecermos metas (objetivos, 

previsões) que orientam a fim de evitar “surpresas inesperadas”.  

 

A projeção de recebimentos e pagamentos com base nas expectativas futuras 

possibilita a preparação para enfrentar dificuldades antes que elas ocorram. 

Desta forma, trabalhar com valores previstos e compará-los com o realizado, 

além de mostrar futuras faltas ou sobras de caixa, permite tomar decisões 

antecipadas sobre aumento de compras, liquidações, racionalizações de custos, 

hora certa para fazer investimentos e até mesmo sobre a possibilidade de retirar 

mais pró-labore sem deixar a organização em situação de risco financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FUNÇÃO ESPECÍFICA: CONTROLE FINANCEIRO 
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Figura 5: Fluxograma do Controle Financeiro 

O controle é função fundamental da administração, e na área financeira é 

associada às demonstrações contábeis, orçamento de caixa e outros instrumentos de 

informação indispensáveis nesse processo, detendo informações precisas, rápidas e 

eficazes para esse fim, pois são essas ferramentas que possibilitarão o gerenciamento 

financeiro e orçamentário. Tem a responsabilidade de controlar e manter o sistema de 

execução em alinhamento as melhores práticas definidas no plano orçamentário. Gera as 

informações adequadas para a tomada de decisão, no que se refere às eventuais 

correções e melhorias.  Assegura sempre pelo princípio da continuidade e a procura de 

um excelente resultado.  

O controle é feito com base no plano orçamentário e na execução, no intuito de 

acompanhar, identificar e prevê os objetivos definidos, aqui são expostas todas as 

despesas financeiras, (juros, empréstimos, aplicações e outras despesas financeiras) e 

receitas financeiras ligadas as aplicações.  

O controle assim como o planejamento e análise são assuntos bem amplos de 

serem tratados e bem complexos, por estar presente em todas as linhas voltada ao 

crescimento das organizações. 

O controle das despesas e receitas contribui diretamente com geração de lucro. 

Esse controle e a análise de despesas financeiras se dá ao orçamento feito 

adequadamente observando todas essas variações detectadas pelo fluxo de caixa. 

 

 

 

 

 

4.1. Controle orçamentário: É um sistema estabelecido de confronto e 

comparação entre o plano orçamentário e definidos formalmente (valores 

previstos) e os resultados reais atingidos em determinado período.  
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O controle orçamentário tem orientação fiscalizadora, desde seu orçado até a sua 

implantação, no qual a autoridade responsável obtenha uma visão ampla e 

coordenada do passado, do presente e do futuro da organização que é objetivado 

em todas as etapas do processo de gestão dentro do orçamento. 

O   acompanhamento   orçamentário   ocorre   por   meio de análise das 

demonstrações de resultados. A apresentação contempla o orçamento anual e o 

realizado de cada mês, bem como a comparação entre o que foi orçado para o 

mês e o que foi efetivamente realizado no mesmo mês, sendo enfatizadas as 

variações orçamentárias.  

Na análise dessas variações, alterações nas metas originalmente definidas 

somente são admitidas em situações excepcionais, tais como ocorrência 

inesperada de eventualidades econômicas e mudanças nas regras do setor em que 

a organização está inserida. Portanto, adota-se um estilo rígido de controle 

orçamentário. Ao final do horizonte de tempo contemplado pelo orçamento, é 

necessário uma avaliação de desempenho gerencial, com o objetivo de avaliar o 

alcance das metas orçamentárias.  

4.2. Auditoria interna: a auditoria interna é uma atividade contínua nas 

organizações. Ela atua para garantir  e  preservar  a  sua “saúde financeira”,  pois  

somente  através  de análises periódicas  e  sucessivas  é  que  poderá  apresentar  

um parecer/relatório  confiável, seguro e completo.  

É uma função direcionada a avaliar e prestar ajuda à administração financeira e 

desenvolver adequadamente suas atribuições, proporcionando-lhes análises, 

recomendações e comentários objetivos, acerca das atividades examinadas. A 

auditoria interna se preocupa com todas as atividades que envolve o fluxo 

financeiro. Para conseguir o cumprimento deste objetivo, há necessidades de 

desempenhar atividades tais como: 

 revisar e avaliar a eficácia, suficiência e aplicação dos controles 

contábeis, financeiros e operacionais; 

 determinar a extensão do cumprimento das normas, dos planos e 

procedimentos vigentes; 

 determinar a extensão dos controles sobre a existência dos ativos da 

empresa e da sua proteção contra todo tipo de perda; 

 

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

outra natureza, preparados dentro da empresa. 



  
 
 

___________________________________________________________________________________________________________  

 
© 2015 CFA, proibida a reprodução total ou parcial sem autorização. 

       Conselho Federal de Administração 

 

 
 
 

39 

 avaliar a qualidade alcançada na execução de tarefas determinadas no 

plano orçamentário, para o cumprimento das respectivas 

responsabilidades; e 

 avaliar os riscos estratégicos e de negócio da organização. lista de 

materiais: todos os produtos da linha de produção devem ser 

desmembrado em todos os seus componentes, subcomponentes e peças; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FUNÇÃO ESPECÍFICA: AUDITORIA FINANCEIRA 
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Figura 6: Fluxograma da Auditoria Financeira 

O financeiro é a área responsável pela gestão de todos os valores monetários 

pertencentes a uma determinada organização e cabe a ela prezar pelo melhor uso e 

aplicabilidade dos recursos, garantindo à organização a continuidade de suas operações. 

Os objetivos da auditoria financeira é extensa e pode ser representada por: assegurar que 

os saldos registrados no boletim de caixa, nos extratos bancários e no razão contábil 

correspondem efetivamente aos valores físicos existentes; assegurar que os valores 

existentes no caixa, nos bancos e em aplicações financeiras são utilizados da maneira 

como deveriam; assegurar que os saldos contábeis e de controles internos referentes aos 

(clientes a receber) refletem a posição real dos títulos em aberto; assegurar que os saldos 

contábeis e de controles internos referentes aos (fornecedores) refletem a posição real 

dos títulos em aberto; assegurar que os controles internos existentes no departamento 

financeiro proporcionam segurança suficiente que reduzam ou evitem a possibilidade de 

fraudes e irregularidades. 

Para que os objetivos sejam cumpridos, é necessário passar por algumas etapas. 

São elas: 

5.1. Planejamento da auditoria: é nesta etapa que todas as atividades 

preliminares à execução da auditoria propriamente dita é planejada. O passo 

inicial é obter e compreender todo processo financeiro e confrontá-lo com os 

objetivos da área financeira. 

5.2. Entender os processos financeiros: identificar os processos existentes no 

financeiro (Ex.: pagamento de fornecedores, baixa de inadimplentes, 

conciliações, transferências bancárias, etc.) e transformá-los em fluxos ou mapas 

das tarefas desempenhadas neste processo. O mapeamento pode ser feito por 

uma área especializada dentro da empresa ou por um profissional conhecedor do 

processo, geralmente um auditor, um gestor ou o próprio funcionário que 

desempenha a tarefa. 
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5.3. Identificar os riscos: nesta fase ocorre a identificação dos riscos existentes 

em cada processo analisado, através do questionamento direto ao gestor da área 

(obter a percepção do que ele percebe serem os maiores riscos) ou a análise 

diretamente no fluxo. Nesta etapa todos os riscos podem ser identificados, e para 

isso uma análise minuciosa da cada tarefa existente no processo e sempre por 

alguém que tem conhecimento amplo sobre o fluxo. Ao proceder a análise e 

identificação dos riscos pode-se chegar a conclusão que esse processo possui 

como risco a possibilidade de se efetuarem pagamentos em duplicidade, baixas 

indevidas, pagamentos a fornecedores fictícios, etc. Com os riscos identificados 

em cada processo parte-se para a etapa seguinte. 

5.4. Análise dos controles internos: é um procedimento realizado pela 

auditoria, que tem por objetivo a conferência de dados, a verificação da eficácia 

dos sistemas implantados na organização de forma a proteger o patrimônio de 

possíveis desvios ou fraudes, resguardando assim os interesses dos sócios, 

diretores e administradores, objetivando o alcance de metas. O papel desta fase, 

portanto é identificar os controles internos existentes para minimizar os riscos. 

Os controles internos podem ser os mais diversos como relatórios, planilhas, 

contratos, assinaturas, aprovações, sistemas, carimbos, baixas, conciliações, 

revisões e outros registros. Os manuais devem ser de fácil e rápida compreensão, 

para que qualquer pessoa ao ler o manual de controles internos, entenda: 

• a ordem de execução das atividades; 

• como são realizados os procedimentos; 

• as informações registradas nos sistemas informatizados; 

• as operações automatizadas; 

• as operações que necessitam de intervenção humana; 

• os relatórios emitidos e seu destino e objetivo. (DIAS, 2010, p.45). 

É função da auditoria a verificação da eficácia e do cumprimento das normas 

estabelecidas pelo controle interno, bem como a sua modificação ou adaptação a 

novas circunstâncias. 

5.5. Executar a auditoria: através das técnicas e procedimentos da auditoria, 

serão testados cada um dos controles internos analisando se o processo está 

sendo seguido e qual a segurança que o mesmo transmite. Ao auditar a área 

financeira (tesouraria, contas a pagar e contas a receber) utiliza-se um conjunto 

de técnicas específicas com o objetivo de alcançar os objetivos gerais da 

auditoria. As técnicas  
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de auditoria podem abranger métodos de exame físico, observação, inquérito 

(questionar), validação, cálculos, entre outros. 

5.6. Constatar evidências: as evidências de auditoria são o resultado que se 

obtém com o trabalho de auditoria propriamente dito, ou seja, através da 

aplicação de técnicas e procedimentos de auditoria comentados anteriormente 

pode-se obter indícios de que determinado processo está sendo seguido ou não. 

Conforme a ABNT NBR ISO 19011:2012, evidências são registros, 

apresentação de fatos ou  outras informações, pertinentes aos critérios de 

auditoria. 

5.7. Emissão de relatório: nesta etapa deve preparar um sumário com as 

deficiências observadas e recomendações, bem como citar as ações corretivas e 

respectivos prazos de implantação combinados com o pessoal da área auditada. 

O relatório deve ser emitido tão logo quanto possível, de moda a formalizar os 

resultados obtidos na auditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PERÍCIA FINANCEIRA 
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Figura 7: Fluxograma da Perícia Financeira 

Em cenários instáveis e de políticas macroeconômicas que resultam em 

descontrole da taxa de inflação e juros, as organizações, assim como as pessoas, cada 

vez mais percebem o real valor do dinheiro nas diversas transações realizadas nos 

diferentes tipos de mercado. Ainda que as transações necessitem de contratos entre as 

partes para configurar a negociação, a perícia financeira exerce um papel de extrema 

relevância que tem, dentre vários objetivos, encontrar subsídios para responder as 

organizações, as pessoas físicas e os órgãos competentes, se as negociações estão de 

acordo com os objetivos e desejos das partes. 

A perícia financeira, assim como nas outras áreas da administração, objetiva 

atuar de maneira imparcial e elaborar seus laudos de forma a facilitar a interpretação, o 

entendimento do conteúdo, e oferecer demonstrações alusivas a todos os critérios e 

valores apresentados em seus trabalhos, atuando na esfera Judicial e Extrajudicial, 

sempre considerando seu compromisso maior, que é o esclarecimento da verdade. Para 

que os objetivos sejam cumpridos, é necessário passar por algumas etapas. São elas: 

6.1. Planejamento da perícia: esta etapa antecede as diligências, pesquisas, 

cálculos e respostas aos quesitos, onde o administrador perito define a maneira 

como os exames serão aplicados no âmbito judicial, extrajudicial, para o qual foi 

indicado ou contratado, elaborando-o a partir do exame do objeto da perícia. O 

planejamento fundamenta: 

 conhecer o objeto, a fim de permitir a adoção de procedimentos que 

conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará o juiz, o árbitro ou o 

interessado a tomar a decisão a respeito da lide; 

 condições para que o trabalho seja cumprido no prazo estabelecido; 

 avaliar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no 

andamento da perícia; 

 constatar fatos e dados que possam vir a ser importantes para a solução 

da demanda de forma que não passem despercebidos ou não recebam a 

atenção necessária; 

 a análise da legislação aplicável ao objeto da perícia; 

 facilitar a execução e a revisão dos trabalhos. 
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6.2. Análise documental: essa fase consiste na verificação de documentos legais 

e normativos, contratos, convênios, atas, registros financeiros, livros, 

regulamentos, planejamentos, controles e quaisquer outros processos 

normativos, seus registros ou a falta deles. 

6.3. Diligência: é a fase que o administrador perito busca elementos de prova, 

assim como, todos os subsídios necessários para elaboração, no final, do laudo 

pericial. Ainda são consideradas diligências, as comunicações às partes, em 

decorrências de necessidade de arrecadar elementos de prova. 

6.4. Questionamentos: é a busca por informações mediante entrevista com 

conhecedores do objeto ou fato relacionado à perícia. 

6.5. Investigação: é a busca por informações mediante entrevista com 

conhecedores do objeto ou fato relacionado à perícia. 

6.6. Arbitragem: nesta fase é determinado valores ou a solução de controvérsia 

por critério técnico. Medir é o ato de qualificar e quantificar fisicamente as 

coisas, bens, direitos e obrigações, ou seja estabelecer o valor de coisas, bens, 

direitos, obrigações, despesas e receitas. 

6.7. Certificação: nesta etapa é atestada a informação trazida ao laudo pericial 

pelo Administrador Perito, conferindo-lhe caráter de autenticidade pela fé 

pública atribuída a esse profissional. 

6.8. Emissão do laudo: é um documento escrito, no qual o Administrador Perito 

deverá registrar, de forma abrangente, o conteúdo da perícia e particularizar, os 

aspectos e os detalhes que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de 

prova necessários para a conclusão do seu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

15. CODIFICAÇÃO DAS AÇÕES PRINCIPAIS E SUBAÇÕES 
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ÁREA DE CONHECIMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA – AFO 

001 Ação Principal Planejamento Financeiro 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – SUBAÇÕES 

- 001 Definir Objetivos 

- 002 Definir Metas 

- 003 Planejar Execução das Ações 

- - 001 Plano de Vendas 

- - 002 Plano de Compras 

- - 003 Plano de Produção 

- - 004 Plano de RH 

- 004 Plano de Investimento e Custeio 

- 005 Plano Orçamentário 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- É o método que formaliza as metas financeiras que devem ser alcançadas. É uma 

declaração formal do que deve ser feito no futuro. É algo muito maior que fazer 

uma projeção de caixa, pois é nesta função específica e que se define as políticas 

de vendas, compras, produção e recursos humanos. Ao realizar o planejamento 

financeiro, se estabelece parâmetros para administrar com eficiência as despesas 

fixas e variáveis e determinamos o ponto de equilíbrio e as metas de venda e o 

resultado é o plano orçamentário do período. 

 

O planejamento financeiro demonstra não apenas como um instrumento para 

uma boa administração, e sim um tanto necessário para a sobrevivência de uma 

empresa (GITMAN, 1997).  

 

O planejamento inicia, portanto, com a definição dos objetivos que devem estar 

alinhados aos objetivos estratégicos organizacionais. Além disso, traça metas, 

organiza e define planos em direção aos objetivos. Com isso planejar a área 

financeira de uma organização é elaborar táticas econômicas, para que se possa 

aos nossos objetivos, que venham a ser de curto ou longo prazo, da forma mais 

estruturada e precisa possível. A partir disso, a organização obtém o seu 

desenvolvimento financeiro e estrutural planejado com mais eficácia e protege a 

mesma a ter sustentabilidade. 

 

O planejamento financeiro, segundo Gitman (1997), é um aspecto importante 

para o funcionamento e sustentação da empresa, pois fornece roteiros para 

dirigir, coordenar e controlar suas ações na consecução de seus objetivos. 

 

É um etapa de implementação de planos personalizado para evitar ou resolver 

problemas financeiros com objetivo de alcançar metas previamente 

determinadas. Estes planos envolvem todas as dimensões da organização 

002 Ação Principal Análise Financeira 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – SUBAÇÕES 

- 001 Análise de Cenários 
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- 002 Análise de Investimento 

- 003 Análise de Financiamento 

- 004 Análise da Proposta Orçamentária 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- Esta função específica consiste em uma análise em dois níveis: macro e 

microeconômico, ambos relevantes para a empresa. Quando se refere à análise 

financeira, portanto, é necessário voltar a atenção para análise das dimensões 

internas e externas da organização. Além do estudo de viabilidade, estabilidade e 

capacidade de lucro de um negócio ou projeto, cabe o administrador analisar o 

comportamento econômico de mercado. Para isso, será obrigado analisar os 

fatores externos, que nada mais são que os componentes de mercado na qual a 

organização está inserida, e que no qual há pouca ou nenhuma interferência das 

ações internas. O cenário econômico, como um processo de análise de possíveis 

eventos futuros, considera as alternativas para possíveis resultados. A análise de 

cenários não ousa mostrar uma imagem exata do futuro, mas apresenta várias 

alternativas possíveis do que poderá ser encontrado no futuro de acordo com o 

quadro atual.  

 

Ao voltar sua análise para o ambiente interno, o administrador se vê imerso na 

análise da estrutura de ativos (análise de investimento) e na análise da estrutura 

financeira (análise de financiamento). Além disso, é nesta etapa que a 

organização faz a aprovação ou não do plano orçamentário, devolvendo para 

reavaliação do plano ou encaminhando-o para execução e controle. 

 

Análise proporciona a avaliação das demonstrações financeiras e envolve a 

transformação dos dados financeiros em uma forma que possa ser usada para 

orientar a posição financeira da empresa, avaliar a necessidade de aumento da 

capacidade produtiva e determinar que tipo de financiamento adicional deve ser 

feito. 

 

A análise financeira orienta a organização a traçar seus objetivos compatíveis 

com os fatores internos e externos. 

003 Ação Principal Execução Financeira 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – SUBAÇÕES 

- 001 Caixa 

- 002 Banco 

- 003 Contas à Pagar 

- 004 Contas à Receber 

- 005 Fluxo de Caixa 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- É um conjunto de ações e procedimentos que operacionaliza as estratégias 

definidas no plano orçamentário. Para uma operacionalização eficiente, é 

necessário a tomadas de decisões diárias. A existência de controles, é essencial 

para que essas atitudes sejam as mais corretas possíveis. 

004 Ação Principal Controle Financeiro 
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- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Controle Orçamentário 

- 002 Auditoria Interna 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- O controle é função fundamental da administração, e na área financeira é 

associada às demonstrações contábeis, orçamento de caixa e outros instrumentos 

de informação indispensáveis nesse processo, detendo informações precisas, 

rápidas e eficazes para esse fim, pois são essas ferramentas que possibilitarão o 

gerenciamento financeiro e orçamentário. Tem a responsabilidade de controlar e 

manter o sistema de execução em alinhamento as melhores práticas definidas no 

plano orçamentário. Gera as informações adequadas para a tomada de decisão, 

no que se refere às eventuais correções e melhorias.  Assegura sempre pelo 

princípio da continuidade e a procura de um excelente resultado.  

 

O controle é feito com base no plano orçamentário e na execução, no intuito de 

acompanhar, identificar e prevê os objetivos definidos, aqui são expostas todas 

as despesas financeiras, (juros, empréstimos, aplicações e outras despesas 

financeiras) e receitas financeiras ligadas as aplicações.  

 

O controle assim como o planejamento e análise são assuntos bem amplos de 

serem tratados e bem complexos, por estar presente em todas as linhas voltada as 

crescimento das organizações. 

 

O controle das despesas e receitas contribui diretamente com geração de lucro. 

Esse controle e a análise de despesas financeiras se dá ao orçamento feito 

adequadamente observando todas essas variações detectadas pelo fluxo de caixa. 

005 Ação Principal Auditoria Financeira 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Planejamento da Auditoria 

- 002 Entender os Processos Financeiros 

- 003 Identificar Riscos 

- 004 Análise dos Controles Internos 

- 005 Executar a Auditoria 

- 006 Constatar Evidências 

- 007 Emissão do Relatório 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- O financeiro é a área responsável pela gestão de todos os valores monetários 

pertencentes a uma determinada organização e cabe a ela prezar pelo melhor uso 

e aplicabilidade dos recursos, garantindo à organização a continuidade de suas 

operações.  

 

Os objetivos da auditoria financeira é extensa e pode ser representada por: 

assegurar que os saldos registrados no boletim de caixa, nos extratos bancários e 

no razão contábil correspondem efetivamente aos valores físicos existentes; 

assegurar que os valores existentes no caixa, nos bancos e em aplicações 
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financeiras são utilizados da maneira como deveriam; assegurar que os saldos 

contábeis e de controles internos referentes aos (clientes a receber) refletem a 

posição real dos títulos em aberto; assegurar que os saldos contábeis e de 

controles internos referentes aos (fornecedores) refletem a posição real dos 

títulos em aberto; assegurar que os controles internos existentes no departamento 

financeiro proporcionam segurança suficiente que reduzam ou evitem a 

possibilidade de fraudes e irregularidades. 

006 Ação Principal Perícia Financeira 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Planejamento da Perícia 

- 002 Análise Documental 

- 003 Diligência 

- 004 Questionamentos 

- 005 Investigação 

- 006 Arbitragem 

- 007 Certificação 

- 008 Emissão do Laudo 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- Em cenários instáveis e de políticas macroeconômicas que resultam em 

descontrole da taxa de inflação e juros, as organizações, assim como as pessoas, 

cada vez mais percebem o real valor do dinheiro nas diversas transações 

realizadas nos diferentes tipos de mercado.  

 

Ainda que as transações necessitem de contratos entre as partes para configurar a 

negociação, a perícia financeira exerce um papel de extrema relevância que tem, 

dentre vários objetivos, encontrar subsídios para responder as organizações, as 

pessoas físicas e os órgãos competentes, se as negociações estão de acordo com 

os objetivos e desejos das partes. 

 

A perícia financeira objetiva atuar de maneira imparcial e elaborar seus laudos 

de forma a facilitar a interpretação, o entendimento do conteúdo, e oferecer 

demonstrações alusivas a todos os critérios e valores apresentados em seus 

trabalhos, atuando na esfera Judicial e Extrajudicial, sempre considerando seu 

compromisso maior, que é o esclarecimento da verdade. 

 


