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Um estudo de caso em uma empresa industrial


RESUMO

Este artigo realizou um estudo exploratório das disciplinas apresentadas para os alunos do sexto período do curso de ciências contábeis, destacando a contabilidade aplicada no estudo de caso da empresa Suzano Papel e Celulose S.A. Para a realização do trabalho foram efetuadas pesquisas bibliográficas em fontes como livros, leis, internet, e pesquisa de campo na busca das informações necessárias para análise e conclusões através do conhecimento científico para a elaboração do artigo. Foi necessária aplicação da técnica de leitura analítica nas Demonstrações Financeiras da companhia. A pesquisa apresentou informações importantes sobre a representatividade da companhia Suzano no setor de papel e celulose no Brasil e no mundo. Também analisou as Demonstrações de Resultados, notas explicativas, relatórios da administração e de auditores independentes, assim como apresentou a composição dos custos de fabricação, seu comportamento e respectivas variações. Ainda por meio destas análises, o artigo destacou as principais medidas de redução de custos, estratégias de expansão adotadas e outras informações consideradas relevantes para elaboração do orçamento da companhia. O trabalho investigou os aspectos fiscais da indústria do ramo de papel e celulose, as principais obrigações acessórias, declarações, arquivos eletrônicos e livros obrigatórios que devem ser elaborados periodicamente. Identificou a atuação da auditoria externa na companhia em questão apontando as principais normas e procedimentos adotados para revisão das Informações Trimestrais (ITR’s), considerando que tal revisão assegura maior transparência e veracidade dos demonstrativos contábeis. Por fim, identificou os Princípios Fundamentais de Contabilidade que foram observados para elaboração das demonstrações financeiras.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como tema geral a contabilidade aplicada no estudo de caso em uma empresa industrial. Para realizar este trabalho, a teoria apresentada em sala de aula foi aplicada na análise dos demonstrativos financeiros, notas explicativas, relatórios da administração e relatórios de auditoria disponibilizados pela companhia Suzano Papel e Celulose S.A. A análise coletou informações sobre o processo de produção e administração dos recursos obtidos pela mesma, verificando através de relatórios, as principais medidas adotadas pela empresa com o objetivo de reduzir custos de fabricação. Apresentou outras informações relevantes para elaboração de orçamentos da empresa em estudo. 
Por meio de pesquisas na legislação fiscal, foi possível identificar os principais livros que devem ser escriturados pela companhia, as obrigações assessórias, arquivos eletrônicos e informações que devem ser geradas pelo software ERP para atendimento da legislação. 
O cumprimento da legislação fiscal também pode ser objeto de exame do auditor, que tem um papel importante dentro das organizações já que seu trabalho é um meio de confirmação da eficácia dos controles internos e transparência das demonstrações financeiras. A pesquisa também identifica as práticas e procedimentos contábeis adotados na elaboração dos demonstrativos financeiros, tendo em vista de que esse fator também deve ser observado pelo auditor quando na execução de seu trabalho.
Este trabalho pressupõe que as organizações como sistemas integrados necessitam de informações sobre seu negócio em tempo real. É neste sentido que se observa a conexão entre as disciplinas estudas e o tema proposto para o trabalho. 
A priori, a contabilidade de custos atua com a entrada de dados sobre o processo de fabricação, englobando os custos incorridos, sua composição e cálculo, alimentando o software contábil e fornecendo informações para elaboração de declarações fiscais e orçamentos. 
O orçamento por sua vez, atua como instrumento de planejamento e controle expressando as metas da organização para um determinado período. (CAIXETA, 2005, p.4). Através do orçamento é possível verificar se o que foi planejado realmente foi executado. 
Dentro deste sistema, a auditoria tem função importante, tanto para administradores, empresários, acionistas, financiadores de capital, como também para a população de modo geral, pois através dos exames realizados dentro da organização, emite ressalvas e pareceres que dirão aos usuários da informação contábil, se aquela informação está consistente, se representa adequadamente, a posição patrimonial e financeira da empresa, se foi elaborada dentro dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, já que sua observância é obrigatória no exercício da profissão contábil.

2 DESENVOLVIMENTO

A Suzano Papel e Celulose S.A. é uma companhia de base florestal posicionada entre as maiores produtoras de papel e celulose da América Latina com atuação global em cerca de oitenta países e que investe a 86 anos no segmento de papel e celulose. É a segunda maior produtora global de celulose e líder regional no mercado de papel. Sua produtividade de plantio de madeira está acima da média nacional e é a maior do mundo segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF).
No Brasil, a companhia mantém cinco unidades industriais. Em Mucuri no Sul da Bahia está sediada a maior unidade integrada produtora de celulose e papel. Outras quatro fábricas (Suzano, Rio Verde, Embu e Limeira) estão sediadas no interior de São Paulo. A sede administrativa está instalada na cidade de São Paulo. 
No exterior, a companhia dispõe de subsidiárias nos Estados Unidos e na Suíça, que comercializam os produtos produzidos. A Suzano Papel e Celulose também possui escritórios comerciais na China e na Inglaterra (Sun Paper) e uma distribuidora na Argentina (Stenfar). 
A empresa possui áreas no Maranhão e Piauí, que irão abastecer as novas fábricas destes estados, com previsão de início de operação em 2013 e 2014 respectivamente. As áreas florestais próprias, arrendadas e as dos parceiros florestais somam, aproximadamente, 671 mil hectares, sendo 310 mil, com florestas plantadas, e estão concentradas na Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Piauí e Tocantins. A empresa mantém 4.352 empregos diretos e cerca de 8 mil em atividades terceirizadas. 
Com tamanha estrutura, a Suzano precisa utilizar um sistema que integre seus diversos departamentos e unidades de negócios, que englobe os fatos ocorridos, possibilitando a automatização e armazenamento de todas as informações contábeis, atuando na melhoria dos processos e fornecendo informações online e em tempo real.
O principal software utilizado pela Suzano Papel e Celulose S.A. é o SAP. De acordo com José Carlos Costa, gerente de TI da companhia, O SAP “está se transformando numa solução de relacionamento para tudo dentro da Suzano. E a idéia é que ele englobe todas as áreas da empresa.” 
Este software processa as movimentações da companhia, gera relatórios, livros fiscais, comerciais, declarações e arquivos eletrônicos obrigatórios. Já que sua movimentação é gigantesca, seria muito trabalhoso gerar esse grande número de informações de forma não automatizada. Digitar todas as declarações obrigatórias despenderia muito tempo e as informações não seriam tão confiáveis. Com a utilização do software, a empresa reduz custo com pessoal e obtém ganho de tempo, pois não há retrabalho em digitar notas várias vezes e os erros também são menores e mais fáceis de serem identificados. Outra vantagem é decorrente ao risco de multas, já que todas as declarações têm prazo para entrega. Caso a empresa não consiga reunir as informações necessárias em tempo hábil poderá não conseguir atender os prazos exigidos pela legislação o que acarretará em multas, representando prejuízo para a companhia.
Para se ter uma idéia da eficiência em manter um software ERP dentro da organização utiliza-se como exemplo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Esta declaração contém informações sobre a apuração do IRPJ, IPI e CSLL. O software contábil processa todas essas informações, a partir do lançamento das notas fiscais no sistema e em seguida, gera um arquivo magnético em TXT e o único trabalho que se terá, será a importação do arquivo e conferência das informações. Se a empresa não possui escrituração eletrônica não há como fazer tal importação. Os dados devem então ser digitados no programa da DIPJ e redigitados em vários outros programas obrigatórios, gerando retrabalho e impossibilitando que a empresa possa analisar os dados como for necessário, uma vez que sistemas do governo servem para fornecer informações destinadas somente ao governo não atuando com a flexibilidade que a empresa detém sobre o próprio software de gestão. Neste, as informações são digitadas somente uma vez e podem ser exportadas para quaisquer sistemas governamentais excluindo o retrabalho de informar os mesmos dados em vários sistemas e ainda permitindo que a empresa tenha total controle sobre as informações de maneira centralizada, possibilitando geração de vários tipos de relatórios, arquivos e declarações eletrônicas para atender a necessidade de diferentes usuários.
A DIPJ não é a única declaração exigida pela Receita Federal. Portanto, o software de gestão contábil precisa ter rotinas que gerem também outras declarações, tais como Declaração de Créditos Tributários Federais (DCTF), Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) e Declaração de Impostos Retidos na Fonte (DIRF).
Ainda tratando da DIPJ, a empresa deverá apresentá-la de forma centralizada pela matriz anualmente. Esta declaração foi instituída pela Instrução Normativa RFB nº 127 de 30 de outubro de 1998. A seguir, segue um resumo sobre as demais declarações.
A DCTF foi instituída pela Instrução Normativa RFB nº 974, de 27 de novembro de 2009 e alterações contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.130, de 18 de fevereiro de 2011. Deverá ser enviada mensalmente pelas pessoas jurídicas em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, para prestar informações relativas aos valores devidos de IRPJ, IRRF, IPI, IOF, CSLL, PIS\PASEP, COFINS e CIDE e os respectivos valores de créditos vinculados aos pagamentos, parcelamentos e compensações.	
O DACON permite ao declarante prestar informações relativas à apuração da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Foi instituído pela Instrução Normativa SRF nº 387, de 20 de janeiro de 2004 e alterações através da Instrução Normativa SRF nº 1.015 de 05 de março de 2010. Conforme artigo 2º da IN SRF nº 387 a entrega do DACON é devida:

“Art. 2º As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o PIS/PASEP com base na folha de salários, deverão apresentar o Dacon mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) apuradas seja superior a R$ 10.000,00...” 

Já a DIRF é regulamentada pela Instrução Normativa RFB nº 1.033 de 14 de maio de 2010 e suas alterações contidas na Instrução Normativa nº 1.076 de 21 de outubro do mesmo ano. De acordo com o artigo 1º da referida lei:

“Estarão obrigadas a entregar a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte relativa ao ano-calendário de 2010 (DIRF-2011), as seguintes pessoas jurídicas e físicas que tenham pagado ou creditado rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda na fonte, ainda que em um único mês do ano-calendário a que se referir a DIRF, por si ou como representantes de terceiros:
I - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no Brasil, inclusive as imunes ou isentas;
II - pessoas jurídicas de direito público...”

O declarante deve informar na DIRF os rendimentos tributáveis pagos ou creditados do imposto de renda e contribuições retidas, mesmo se não tiverem sofrido retenção. Esta declaração deve ser entregue de forma centralizada no CNPJ da matriz até o último dia útil de fevereiro. Na tabela 1 ao final deste trabalho, constam outras informações importantes sobre as obrigações acessórias citadas anteriormente.
Em relação às obrigações acessórias relativas à pessoal nas empresas, existe a obrigatoriedade de apresentação da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). A tabela 2 apresenta um quadro contendo informações sobre obrigatoriedade, conteúdo das declarações, periodicidade, formas de apresentação e legislações pertinentes.
Além de todas as declarações e arquivos eletrônicos citados, a legislação também exige que a organização escriture livros fiscais e comerciais. Segundo a redação dada pelo artigo 251 do Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:

“Art. 251.  A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 7º).
Parágrafo único.  A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei nº 2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2º, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 25).”

A companhia Suzano está sujeita a tributação pelo Lucro Real. Sua tributação sobre o lucro compreende a alíquota 15% de IRPJ acrescido de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000 durante o exercício e a CSLL é apurada pela alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado.  Diante desta informação e com base na legislação, a Suzano Papel e Celulose S.A. está obrigada a escriturar livros comerciais e fiscais. Os livros comerciais exigidos pelo Decreto 3.000 em seus artigos 258 e 259 são o Livro Diário e o Livro Razão.
Dentre os livros fiscais exigidos os principais são: o Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Impressão de Documentos Fiscais, Registro de Inventário, Registro de Apuração de IPI, Registro de Apuração de ICMS, Livro de Apuração de ICMS e o Livro de Apuração do Lucro Real. (Lei nº 154, de 1947, art. 2º, e Lei nº 8.383, de 1991, art. 48, e Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, arts. 8º e 27).
O LALUR foi criado pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 8º, inciso I, conforme previsão do § 2º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 1976 e alterações posteriores. Este livro é destinado aos lançamentos de ajuste do lucro líquido do período (adições, exclusões e compensações) e ao controle dos valores que não constem da escrituração comercial, mas que devam influenciar a determinação do lucro real de períodos futuros. Estão obrigadas à escrituração do LALUR todas as pessoas jurídicas contribuintes do imposto de renda com base no lucro real, inclusive aquelas que espontaneamente optarem por esta forma de apuração. 
Com base no exposto, companhia em estudo é obrigada a manter toda a escrituração comercial e fiscal citada neste artigo.
É importante abordar neste artigo, a obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFE), já que de acordo com a legislação, a companhia Suzano já está obrigada. A legislação que aprova a NFE e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) é o Ajuste SINIEF 07/05.
Conforme redação do Protocolo ICMS 87/08 de 26 de novembro de 2008 em seu inciso XLV, as empresas fabricantes de produtos como papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado, entre outros estão obrigadas a emitirem nota fiscal eletrônica. 
Ainda tratando da legislação fiscal, o Decreto nº 6.022 de 33 de janeiro de 2007 instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Tal legislação trata da obrigação de transmitir em versão digital o livro Diário, livro Razão e seus auxiliares, Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento. Segundo consta a redação da Instrução Normativa RFB nº 787 de 19 de novembro de 2007 em seu 3º artigo, ficam obrigados a adotar o SPED:

I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2008, as sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 11.211, de 07 de novembro de 2007, e sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)
II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009).

	O Convênio ICMS nº 143, de 15 de dezembro de 2006 e o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 instituem a forma de apresentação de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelas empresas. Esta obrigação é conhecida por SPED Fiscal e deve ser apresentada mensalmente. A Companhia Suzano está obrigada a entregar o SPED Fiscal, de acordo com a relação de empresas obrigadas disponível no site da Receita Federal.
Tanto o SPED Contábil quanto o SPED Fiscal podem ser gerados através dos sistemas contábeis da companhia. Após a geração, devem ser importados nos programas de validação fornecidos no site da Receita Federal. Os dados devem ser então conferidos e transmitidos. Para cada transmissão será fornecido um recibo, que deve ser impresso, pois contém informações importantes para a prática de atos posteriores.
O software contábil não tem apenas a finalidade de atender às exigências fiscais e tributárias, mas como também atender as necessidades das organizações, fornecendo informações integradas e em tempo real, contribuindo para a tomada de decisões assertivas. A Contabilidade de Custos fornece informações com este objetivo, alimentando os sistemas contábeis da empresa. 
No contexto empresarial, a contabilidade de custos é um sistema de informação que guarda em si a base fundamental para o desempenho administrativo e operacional por estar diretamente relacionada com as funções de planejamento, orçamento e controle, com a finalidade de consolidar os custos incorridos. Sendo assim foi necessário analisar o comportamento dos custos de fabricação dos últimos cinco exercícios sociais, suas variações e sua representatividade em relação à Receita Bruta.
Para facilitar a análise dos resultados e custos da companhia, os dados obtidos através da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) nos últimos cinco exercícios sociais e suas respectivas variações estão apresentados na tabela 3 ao fim deste trabalho.
A DRE consolida entre outras informações, as receitas obtidas e os custos incorridos durante o exercício. Ao analisar as variações horizontais da Receita Operacional Bruta da Suzano, a média de crescimento obtida nos últimos cinco anos é de aproximadamente 8,81%. Comparando a mesma variação, agora considerando apenas os exercícios de 2009 e 2010, o crescimento da receita foi relativamente baixo, de apenas 3,48%. De acordo com as notas explicativas, esse resultado ocorreu devido à queda do volume de vendas de celulose no mercado internacional. Em 2010 o volume vendido foi de 1,6 toneladas, 9,7% inferior ao volume vendido em 2009. O volume adicional de vendas observado em 2009 foi reflexo da venda de estoques acumulados ao longo da crise financeira internacional. 
A retração no mercado chinês também reduziu o volume de vendas, pois este mercado adquire boa parte da produção da Companhia. No entanto, o percentual de crescimento não muda o fato de que a companhia em 2010 obteve o segundo maior Lucro Líquido dos últimos cinco exercícios sociais, sendo menor apenas que o Lucro Líquido obtido em 2009. Em 2010 a empresa obteve um crescimento do Lucro Operacional Líquido de 15,27%, se comparado com o ano anterior. Este resultado é maior que o crescimento econômico do país, que alcançou o percentual robusto de mais de 7%. 
Ainda analisando as variações horizontais, observa-se também um aumento significativo dos custos. Este aumento deve-se ao fato de que a companhia vem expandindo sua produção nos últimos anos, o que acarreta em custos maiores. 
Na análise vertical, observa-se que em 2010, os custos dos produtos vendidos representaram 62,52% da Receita Operacional Bruta. A média da variação dos últimos cinco anos foi de 58,60%. O custo dos produtos vendidos em 2010 foi de R$ 3.148,5 milhões, enquanto que em 2009, o custo foi de R$ 3.079,2 milhões, representando um aumento de aproximadamente 2,3% superior ao registrado em 2009. (vide tabela 4).
Este incremento deveu-se, principalmente, ao aumento de preços dos principais insumos, tais como óleo combustível, soda cáustica e clorato de sódio, e ao aumento da participação de madeira de terceiros na matriz de abastecimento de 2010. A madeira responde com aproximadamente 33% dos custos totais da companhia e um dos principais motivos para aumento de sua aquisição por meio terceiros, foi em função das interrupções na produção ocorridas em janeiro na unidade de Mucuri devido a problemas técnicos. Em função dessas paradas não programadas para manutenção, estima-se uma perda de 42 mil toneladas de celulose. 
Nas fábricas da Suzano, a principal matéria-prima produzida no próprio processo de fabricação da celulose é a energia, que é resultante da queima do licor negro na caldeira de recuperação. O vapor produzido nesta queima é empregado na geração de energia elétrica e em diversos outros usos no processo produtivo. Esta medida contribui para redução dos custos de fabricação.
Uma segunda fonte de energia, também associada ao processo de produção, consiste na queima de resíduos florestais (cascas e galhos de eucalipto) em uma caldeira auxiliar, onde também podem ser utilizados gás natural e óleo combustível.
A Suzano trabalha em direção à redução do consumo de energia e à autossuficiência. Na unidade Mucuri, por exemplo, são produzidos internamente 97,75% da energia consumida, em sua maior parte a partir de fontes renováveis, com aplicação do reuso dos resíduos da madeira. Isso é possível graças ao processo de recuperação química utilizado nas indústrias denominado processo Kraftque. Este processo consiste no cozimento que converte madeira em fibra de celulose, inventado por Carl F. Dahl em 1879 e melhorado por G. H. Tomlinson com a invenção da caldeira de recuperação. Este processo possibilita à companhia recuperar os químicos utilizados na polpação e, ao mesmo tempo, permite o uso dos resíduos do cozimento da madeira para gerar energia. Depois dessa etapa, o processo de recuperação química é completado com a cal virgem, que, juntamente com o sulfato de sódio e a soda, irão compor o licor verde e o licor branco, que retornarão ao início do processo para novo cozimento de madeira, com o mínimo de reposição. Isso permite ganhos ambientais diretos com a redução de custos e a geração de energia.
A Suzano também utiliza energia elétrica em seu processo de fabricação, estando sujeita a oscilações em seu preço, uma vez que paga pela distribuição da energia. Nos últimos 10 anos a tarifa média de energia para uso industrial subiu cerca de 280,30%, segundo informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Uma variedade de produtos químicos, incluindo sulfato de sódio, hidróxido de sódio (soda cáustica), clorato de sódio, cloro, peróxido de hidrogênio e oxigênio, também é utilizada no processo de produção de papel, sobretudo na etapa da produção da celulose. Na produção de papel de imprimir e escrever, a companhia utiliza diversos aditivos, incluindo, principalmente, caulim, tintas, carbonato de cálcio, látex, amidos, alvejantes e cola. Aproximadamente 99% dos produtos químicos utilizados no processo de produção da celulose são recuperados e reciclados dentro das fábricas. Este alto percentual de reciclagem reduz os custos da companhia com produtos químicos. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, os produtos químicos responderam por 46% dos custos de produção da Suzano. Estes produtos e aditivos utilizados no processo de produção são fornecidos por um grande número de fornecedores brasileiros e de acordo com os relatórios disponibilizados pela companhia, não têm sido objeto de falta de fornecimento. 
Os preços dos produtos químicos no Brasil geralmente sofrem flutuação relacionada aos preços internacionais e à taxa de câmbio vigente. Relações favoráveis entre a Suzano Papel e Celulose e seus fornecedores locais têm sido um fator importante na estabilização dos preços e na regularidade de fornecimento, porém, quando necessário a Suzano importa produtos químicos de forma a equilibrar a volatilidade dos preços locais.
Com a adoção das medidas de aproveitamento de resíduos, a companhia Suzano conseguiu uma redução significativa em seu custo unitário como pode ser constatado na tabela 5 ao final deste artigo. O custo unitário do produto vendido em 2010 ficou em R$ 1.139,5/tonelada em comparação com o resultado de 2009 o aumento foi de 7,2%. Como já ressaltado anteriormente, este incremento deveu-se ao aumento de preços dos principais insumos utilizados no processo de fabricação de celulose.
Todas as informações sobre a composição, cálculo dos custos de fabricação incorridos e medidas de reaproveitamento de resíduos, são observadas pelos responsáveis ao elaborar os orçamentos de produção da Suzano.
O orçamento é um “instrumento que expressa às metas da companhia para um determinado período.” (CAIXETA, 2005, p.7). 
Pode ser utilizado como um instrumento de planejamento e controle interno, pois permite “comparar o desempenho planejado com o efetivamente executado.” (CAIXETA, 2005, p.7). Um sistema de planejamento é um:

“conjunto de planos e políticas que, formalmente estabelecidos e expressos em resultados financeiros, permite à administração conhecer melhor os resultados operacionais da empresa e, em seguida, executar os acompanhamentos necessários para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios sejam analisados, avaliados e corrigidos.” (CAIXETA, 2005, p.7; apud MOREIRA, 1989, p.15). 
	
Para elaboração do orçamento, inicialmente é necessário levantar as origens de recursos da empresa, isto é, suas vendas, empréstimos obtidos e outras fontes de receita, seus custos, despesas e investimentos. A finalidade do orçamento é aumentar as chances de alcançar o resultado almejado pelos gestores da organização.
A Suzano Papel e Celulose têm como finalidade se tornar referência mundial em tecnologia e logística e algumas medidas, como utilização de fontes alternativas de energia, reaproveitamento de resíduos na fabricação, revisão de contratos com fornecedores e expansão da capacidade produtiva, já trouxeram resultados importantes para estratégia da empresa de chegar a seu objetivo final. 
Com o auxilio da tecnologia da informação, a companhia desenvolveu sistemas que permitem recolher informações precisas como fatores de custos, qualidade e localização de matérias-primas. Utilizando destas informações a empresa pode se planejar com maior segurança e reduzir seus custos cortando as perdas, os excessos e reduzindo falhas.
A Suzano investiu em uma reavaliação dos contratos com seus fornecedores, no intuito de aumentar o prazo de vencimento, desenvolver fornecedores únicos por produto ou por serviços, criar regras de revisão de preços e cláusulas em relação ao desempenho. Essas medidas garantiram aos fornecedores tempo para se planejarem e contribuíram para reduzir os gastos operacionais da Suzano. 
	As medidas de redução de custos através do aproveitamento dos resíduos da produção dão suporte à expansão produtiva da companhia. Tais medidas permitiram a Suzano dobrar seu volume de movimentação em cinco anos, com expansão de investimentos. 
	A companhia iniciou investimentos de cerca de R$ 361 milhões em novas unidades no Maranhão e Piauí, o que permitirá ampliar em 2,6 milhões de toneladas a capacidade anual de celulose de mercado até 2014. Em 2010 a companhia atingiu um volume de produção de celulose de cerca 1,6 milhões de toneladas.
Por representar sinônimo de credibilidade e transparência das demonstrações financeiras, a Auditoria é outra peça fundamental no contexto empresarial, na medida em que comprova a veracidade da escrita contábil. Através dela o auditor emite o parecer sobre as demonstrações financeiras da entidade baseando-se em evidências por ele levantadas. 
A auditoria “exerce ação preventiva, saneadora e moralizadora para confirmar a veracidade dos registros contábeis.” (CREPALDI, 2010, p. 5). Com base em tal afirmação, o artigo procurou obter informações sobre os principais benefícios obtidos pela Suzano Papel e Celulose ao contratar serviços de auditoria externa.
A Suzano é uma sociedade anônima de capital aberto, pois suas ações são negociadas em bolsa de valores. Possuindo tal característica, é obrigada a publicar suas demonstrações financeiras que precisam ser revisadas pelo auditor independente.
Para revisar as ITR’s, a Suzano Papel e Celulose no exercício de 2010, contratou os serviços de auditoria externa da empresa Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.
Como ensina Crepaldi que (2010, p. 35):
“A auditoria externa constitui um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão do parecer sobre a adequação com que estes representam a posição patrimonial e financeira da empresa, o resultado das operações, as mutações do Patrimônio Líquido a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração do Valor Adicionado da entidade auditada consoante as normas brasileiras de contabilidade.”
	
A auditoria externa se torna indispensável para atrair novos acionistas, pois assegura maior exatidão dos resultados apurados, sendo sinônimo de transparências das organizações.
Para captar recursos, contratar empréstimos e financiamentos, muitos bancos e instituições financeiras exigem que a empresa possua demonstrações financeiras auditadas. Em 2010 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) aprovou o pedido de contratação de financiamento no valor de R$ 2,7 bilhões, para a construção de uma nova unidade industrial no Estado do Maranhão, implantação da infra-estrutura e apoio necessário à operação desta unidade e construção da planta de geração de energia de biomassa. Este recurso também será utilizado para aquisição de novas máquinas e equipamentos. Com a aprovação deste financiamento a Suzano aumentará ainda mais sua capacidade produtiva e é claro que a auditoria colaborou para tal realização.
Diante do exposto, pode-se constatar a importância do profissional de auditoria dentro da organização. Este profissional precisa seguir normas de auditoria indispensáveis para o exercício de sua profissão.
	De acordo com Silvio:
“Nos termos do § 2º do art. 26, da lei nº 6.385/76, as empresas de auditoria contábil e os auditores contábeis independentes responderão, civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício de suas funções.” (CREPALDI, 2010, p. 67).

O serviço de auditoria bem como as informações geradas em sua execução tornou-se no decorrer dos anos, uma importante ferramenta empresarial, pois além de verificar a veracidade das demonstrações contábeis e eficiência dos controles internos, também possibilita a correção de erros e fraudes que quando não detectados a tempo, poderão causar à organização e a terceiros danos financeiros. É claro que “não se pode julgar que a auditoria torna tais fraudes e erros impossíveis de acontecer, mas reduz essa possibilidade.” (CREPALDI, 2010, p. 16).
De acordo com os relatórios da Suzano Papel e Celulose, a auditoria contratada tem a função de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Ainda de acordo com os mesmos relatórios, o exame de auditoria realizado pela Ernst & Young observou as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
A auditoria envolveu a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos. Uma auditoria inclui também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Na opinião dos auditores contratados pela Suzano, as demonstrações publicadas pela companhia:
“...apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Suzano Papel e Celulose S.A. em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IAS”

Mesmo não sendo tão independente quanto o auditor externo, pois este não está subordinado à administração da empresa, o auditor interno também possui sua importância dentro da organização.
Na Suzano, a auditoria interna deve avaliar o processo de gestão da empresa, a governança corporativa, verificando possíveis desvios e vulnerabilidade que a indústria poderá esta sujeita. A auditoria interna deve assumir uma postura diferenciada, tendo em vista que a exigência regulatória a nível mundial segue a tendência de fortalecer os controles internos e como exemplo cita-se a lei Oxley Sarbanes, norma americana que exige amplo controle interno. O principal objetivo da auditoria interna na indústria é o aprimoramento da estrutura de controle interno.
O controle interno na Suzano é identificado logo na linha de produção, para chegar ao custo padrão fixado pela administração, por exemplo, é necessária a observância de um fluxograma, com o passo a passo das tarefas e tempo determinado, na distribuição e nas entregas, também, para que o processo de logística da indústria seja eficaz.  O auditor interno deve verificar se existe um manual que conduz a todas as rotinas internas, bem como os procedimentos internos de todos os setores da Suzano.   
O auditor interno deve identificar o controle interno da indústria na leitura dos manuais internos, em conversa mantida com funcionários, inspeção física das operações de compra, venda e pagamentos, alem do setor de produção como citado anteriormente, estas informações colhidas pelo auditor são registradas por memorando, questionários ou fluxogramas.
O auditor verificará se na indústria existe um sistema orçamentário, contendo orçamentos tais como de receitas, despesas, compra de matérias-primas e bens do imobilizado. Também verifica se os valores incorridos são comparados com os orçados, sendo analisadas as variações anormais ou significativas.
Todas as transações e controles estabelecidos pelo manual de procedimento devem estar sujeitos a uma verificação periódica pelo setor de auditoria interna.
A auditoria interna também passa por sistemas informatizados, trabalhando da seguinte maneira: no primeiro momento o auditor deve verificar no sistema se a contabilidade de custo é integrada e coordenada com a contabilidade fiscal, para fins de planejamento tributário. No segundo momento, deve verificar se a amarração do sistema informatizado esta adequada, por exemplo, inicialmente com lançamentos de requisição do setor de compras, em seguida, do recebimento pelo almoxarifado e lançamento no setor de contabilidade, logo após o setor de contas a pagar, e o pagamento pelo setor financeiro, finalizando com o lançamento de retorno para a contabilidade.   
Acredita-se que as normas de controle interno estão seguindo uma tendência que exige um controle permanente e eficiente sobre os riscos que a indústria esta vulnerável, com a finalidade de resguardá-la, vigorando assim, sua governança corporativa.
No que tange aos Princípios Fundamentais de Contabilidade é possível identificar nos relatórios anuais da Suzano a adoção desta prática, conforme constam em diversas notas explicativas.
Na Demonstração do Valor Adicionado (DVA) cumpri-se a observância da convenção sociológica, que se trata de um princípio contábil, ou seja, descreve a capacidade que a empresa teve de gerar riqueza junto a terceiros, e também a distribuição desta riqueza para o governo, empregados, entidades de caridades, bancos, fornecedores e outros beneficiários desta riqueza.
Baseando-se nos demonstrativos financeiros da Suzano Papel e Celulose, o que se observa é a obediência a uma convenção (um tipo de principio contábil) da comparabilidade, ou seja, os resultados são publicados dos dois últimos anos, para possibilitar que aos usuários da informação possam comparar os resultados e suas variações.


CONCLUSÃO

O tema proposto para o trabalho interdisciplinar proporcionou aos alunos do curso de ciências contábeis a possibilidade de aplicar o conhecimento teórico na análise dos demonstrativos financeiros de uma empresa industrial, possibilitando estabelecer uma relação entre as disciplinas cursadas no 6º período.
	Constatou-se pela presente pesquisa a importância de um software de sistemas contábeis em uma base única de dados, que possibilite a integração entre os vários departamentos de uma organização, permitindo aos gestores visualizarem as transações efetuadas e o impacto delas nos negócios. Este software é alimentado por informações apuradas em diversos setores da companhia, permitindo a geração de relatórios, livros comerciais, fiscais, declarações e arquivos eletrônicos, atendendo a necessidade da empresa e exigências do fisco. 
A utilização de um sistema contábil não é capaz de atender todas as necessidades de seus usuários, pois qualquer sistema apresenta limitações, mas as facilidades proporcionadas por ele são enormes, como foram expostas no decorrer do artigo.
A contabilidade de custos também alimenta o software com informações sobre os custos das matérias-primas, mão-de-obra e outros custos, possibilitando a geração de relatórios para análise dos custos e elaboração de orçamentos. Permitindo a empresa que elabore estratégias de redução de custos com o objetivo tornar seu produto competitivo no mercado.
Já o orçamento representa o resultado que uma organização deseja alcançar. É uma maneira de orientar os gestores e colaboradores através de políticas, objetivos e estratégias fixadas pela administração. Através dele é possível acompanhar os resultados alcançados pela empresa até o momento, comparando tais resultados com o planejamento. Isso permite a empresa elaborar planos e estratégias corretivas caso esteja se desviando de seu objetivo. É uma forma de viabilizar o crescimento organizacional, sendo peça fundamental no contexto empresarial.
Todas essas funções fazem parte de uma ciência única que é a Contabilidade que tem o objetivo de fornecer informações sobre o patrimônio econômico e financeiro das organizações. É neste espaço que o auditor independente se torna fundamental, pois levanta evidências sobre demonstrações financeiras geradas pela entidade através de contagem física, confirmação de terceiros, conferência de cálculos e inspeção de documentos, podendo ou não encontrar erros e irregularidades, que levem os usuários da informação contábil, como investidores e financiadores de capital, por exemplo, a possíveis prejuízos, caso a organização não cumpra com suas obrigações perante os mesmos. O auditor e o profissional contábil devem exercer suas profissões com ética observando as normas vigentes e obrigatórias para o exercício de suas funções, colaborando assim, para que a Ciência Contábil cumpra com a sua principal função, que é a de fornecer informações para seus diversos tipos de usuários.
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