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1. Visão Geral - Objetivo

Este documento é confidencial e de uso exclusivo do Grupo RCO, não podendo ser reproduzido em partes ou o todo.

O Escopo e Abordagem do “Projeto Governança de Estoques, que terá coordenação (acompanhamento) de

Inventário Físico, Revisão de Processos e Normatização do Estoque, com objetivo de auxiliar no fortalecimento

da atual estrutura de processos, riscos e controles internos das Empresas.
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Phase

Fazer login com usuário e 
senha na seção de 
depósitos judiciais

Analista

Navegador

Abrir o site da Caixa 
Econômica Federal no 

navegador

Analista

Navegador

Solicitar relatório de 
estoque de contas

Analista

Navegador

Início
Salvar relatório de 
estoque de contas

Analista

Navegador

Enviar arquivo para a 
contabilidade

Analista

E-mail

Converter os arquivos 
para o formato de banco 

de dados (*.xls)

Analista

Excel

Receber e salvar os 
arquivos

Analista

E-mail

Adicionar a base de dados 
do mês anterior na 

planilha

Analista

Excel

Comparar os valores do 
mês atual e anterior de 

cada operação

Analista

Excel

Adicionar uma coluna que 
resume a comparação 
entre os meses atual e 

anterior

Analista

Excel

Enviar a planilha de volta 
ao jurídico

Analista

Excel

O relatório demora de 4 até 12 
horas para estar pronto no site

Valor atual menor que o anterior = baixa parcial
Valor atual maior que o anterior = atualização monetária

Valor atual zerado = baixa
Valor anterior zerado = nova operação

1ª e 2ª  
contagens

Identificação de 
Oportunidades de 

Melhorias

Gerenciamento das mudanças e comunicação

Entendimento 
inicial

Linha do tempo de projeto
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1. Visão Geral - Escopo e Abordagem de Inventário

►Recebimento e conferência física
►Devoluções e avarias
►Recebimento fiscal
►Armazenagem e acondicionamento
►Separação e Movimentação de estoque - requisição
►Administração de estoques
►Expedição e transferências 
►Registro das saídas

►Comprometimento da qualidade final dos produtos 
►Elevação de custos devido ao aumento dos estoque
►Perda ou desvio dos estoques
►Multas por armazenamento de produtos vencidos
►Multas ou sanções fiscais

►Realização de inventários físicos
►Identificação da necessidade de reposição dos estoques
►Armazenagem de materiais e produtos acabados
►Aprovação dos Ajustes de Inventário
►Análise da qualidade dos materiais
►Políticas e procedimentos
►Indicadores de desempenho

Potenciais Riscos Atividades de Controles

Processo: Gestão e Controle de Estoques
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documento é confidencial e de uso exclusivo do Grupo RCO, não podendo ser reproduzido em partes ou o todo.

1. Visão Geral – Organização do Trabalho

Planejamento dos

Trabalhos

Análise e validação  

dos controles

1.3 - Entrevistas com colaboradores chaves das áreas envolvidas 
e identificação de riscos e classificação dos controles

1.1 – Solicitação de documentos e planejamento 
dos trabalhos

1.4 - Análise e testes das atividades de controles 
manuais e automatizados

1.5 – Elaboração do Relatório de Gestão

Mapeamento do
processo, riscos e 

controles

Testes dos 
controles

Pontos Críticos / Ações 

para Regularização

1.6 - Plano de ação de melhorias  e acompanhamento das ações Plano de Ação  e  

Follow-up e 

Acompanhamento
do inventário e 

Workshop

1.7 – Formalização de Politicas, Procedimentos e Treinamento

1ª fase – Auxilio na
contratação da empresa

de bipagem 1.2 – Acompanhamento do inventário 1ª fase
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1. Visão Geral – Melhoria dos Processos de Estoques

Este documento é confidencial e de uso exclusivo do Grupo RCO, não podendo ser reproduzido em partes ou o todo.
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Aplicamos a abordagem a seguir, no projeto de  inventário e Controles Internos para fortalecimento da estrutura de processos do estoque do Grupo RCO:

2. Metodologia Aplicada

Excelência

no  

Atendimento

Profissionais

Treinados
Gestão do 

Sistema

Avaliação 

Continua
Integração da 

empresa

Organização de 

desempenho
Credibilidade

Confiabilidade

Compliance

Reputação e 

Imagem

Padrão 

Fonte: Framework 
COSO

Processo EstruturadoGestão do Conhecimento 
(Metodologia)

Riscos Inerentes 

Este documento é confidencial e de uso exclusivo do Grupo RCO, não podendo ser reproduzido em partes ou o todo.



7

Sumário Executivo

3. Produtos Gerados

5º Gestão do  Conhecimento
(“Treinamento”)

3º Sumário de Fatores de Riscos
(“Diagnóstico”)

4º Plano de Ação
(“5W2H”)

1º Entendimento do Negócio
(“Processos”)

2º Avaliação dos Riscos
(“Mapeamento”)

6º Follow-Up - (Monitoramento 
- Relatórios)
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4. Visão Prática - Organização de Estoques

Este documento é confidencial e de uso exclusivo do Grupo RCO, não podendo ser reproduzido em partes ou o todo.

Apresentamos a seguir, a situação do estoque antes e após o processo de governança e organização do estoque:

Antes Depois
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4. Visão Prática - Organização de Estoques

Este documento é confidencial e de uso exclusivo do Grupo RCO, não podendo ser reproduzido em partes ou o todo.

Implantação do Kankan no estoque, visando quando recebimento dos produtos já para direcionar para o destino (prateleira ou produção)
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Sumário Executivo

5. Benefícios Esperados

Reduzir riscos

Aumentar a eficiência 

Elevar o nível de governança

Otimizar recursos humanos e técnicos na gestão

Definição de Responsabilidade

Padronização de processos, maior facilidade na 

transferência de conhecimento

empresa

Maior agilidade na identificação de problemas e no 

processo de tomada de decisão por meio de 

indicadores chaves de performance

Melhoria continua dos processos
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Sumário Executivo

6. Estrutura de Equipe

Leandro De Jesus

➢ Experiência profissional: Atua há mais de 15 anos em contabilidade, auditoria independente e consultoria em gestão de riscos,
auditoria interna, gestão empresarial e compliance.

➢ Formação: - MBA – pós-graduação em Gestão de Riscos e Fraudes - FESP, São Paulo -SP.
- MBA – pós-graduação em Controladoria e Finanças - INPG, São Paulo – SP.
- Graduado pela Faculdade Luzwell, Ciências Contábeis - São Paulo –SP.

➢ Filiação em associações profissionais: Certificado em Mapeamento de Controles Internos SOX, COSO 2013 e ERM, Basiléia
Bacen. Possui registros no Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e
Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e IBGC - Governança Corporativa e Gestão de Riscos.

➢ Idiomas: Inglês intermediário.

➢ Histórico de trabalho: Há mais de 15 anos atuando em projetos de consultoria em empresas como: Ernst & Young, Terco Grant
Thornton, Baker Tilly, Rodyos Auditores . Liderei atividades em campo de trabalhos de auditoria interna em empresas
multinacionais, com foco na estruturação de controles e redução de custos, por meio da análise de riscos por Subprocesso,
reportando os resultados diretamente à alta administração. Mais de 9 anos atuando como Professor de Pós-Graduação e
Graduação em Auditoria e Gestão de Processos no SENAC.

Principais clientes:
Concessionárias: Hyundai CAOA, Concessionárias Ford, Grupo Vigorito, Grupo Viamar, Max.
Industria: Nidera, Elekeiroz Ind. Química, Frefer Aço S.A, Coca-Cola Bebidas e Refrigerantes, Hypermarcas e Braskem, e RCO.
Varejo: DIOR, GEP, Drogarias Onofre, Ultrafarma, Caçula de Pneus, Dpaschoal, DVBR Postos BR.
Financeiro: Banco Real, Banco Bradesco, Banco Rendimento, Banco Concórdia, Banco Sofisa.
Hospitalar: Hospital Israelita Albert Einstein, Trasmontano Igesp e Santa Catarina.
Serviços: Lopes Consultoria de Imóveis, Telefônica, Europ Assistance.
Educação Anhembi Morumbi e Senac.
Construção: Tecnisa, Klabin Segall, Lucio Eng., Leão Engenharia, Setin, Gafisa e Ecorodovias.

Gestão de Riscos

+55 11 98153-8047

+55 11 2376-9801

leandro@pcaconsultoria.com


