
SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

A principal função do empresário consiste na

optimização das decisões de investir, produzir, comprar

e vender. Estas decisões são também fortemente

influenciadas pela existência de um contexto favorável

à aplicabilidade das mesmas. Tal contexto passa pela

existência de mecanismos que assegurem que a visão

estratégica resulta em decisões adequadas, que se

Ajudamos a sua Organização a construir um Sistema de Controlo Interno capaz de
garantir o cumprimento de procedimentos indispensáveis, bem como as preocupações

traduzirão em acções que maximizam o retorno do

capital investido no negócio, numa perspectiva de curto,

médio e longo prazo.

Controlar o negócio é missão conjunta

garantir o cumprimento de procedimentos indispensáveis, bem como as preocupações
do empresário perante o negócio.

O controlo do negócio não é preocupação apenas da

administração ou gerência. Mais do que isso, representa

toda uma cultura organizacional, materializada em

alguns processos fundamentais: Recursos Humanos,

Inovação, Compras e pagamentos, Produção, Vendas e

recebimentos.

Na sua Organização, estes processos funcionam sempre

como espera, mesmo sem a sua participação directa ou

monitorização? Se sim, tem um Sistema de Controlo

Interno eficaz.

O Sistema de Controlo Interno constitui a base sólida do

qual emerge a estratégia como um trabalho de todos.
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Serviços amrconsult

Workshops de diagnóstico

O Sistema de Controlo Interno da

amrconsult foi desenvolvido com

base na necessidade constante que

Desenho de processos de negócio: Recursos 
Humanos,  Desenvolvimento, Compras, Produção,
Vendas,…

base na necessidade constante que

as organizações têm de adaptar os

seus modelos de negócio e

procedimentos de controlo dos

processos.

A existência de um sistema deA existência de um sistema de

auditoria e controlo interno eficaz é

a única forma de garantir uma

adequada descentralização de

poderes, condição necessária ao

crescimento sustentado das

Definição de métricas de avaliação e reporting

Auditorias de processos

Compromisso

crescimento sustentado das

organizações.

Compromisso

A amrconsult disponibiliza aos seus clientes soluções

adaptadas e personalizadas ao seu negócio,

proporcionando as melhores técnicas de auditoria e

controlo interno.controlo interno.

Deste modo as organizações poderão estar

completamente focalizadas no seu Core Business, sem

desperdício de tempo e recursos em actividades de

menor valor acrescentado.

Rua Comendador Raínho, 1192, 3700-231 S. João da Madeira | Tlf.: +351 256 826 832/ 234 | Fax: +351 256 826 252 | geral@amrconsult.com | www.amrconsult.com

MANTENHA O SEU NEGÓCIO SOB CONTROLO, MESMO QUANDO NÃO ESTÁ PRESENTE.


