
FACULDADES INTEGRADAS DE ARACRUZ (FAACZ) 

CURSO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

DANIELLE DE SOUZA PERONI MANEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA PARA O 

APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES OPERACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracruz - ES 

2017 



DANIELLE DE SOUZA PERONI MANEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA PARA O 

APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES OPERACIONAIS 

 

 

Projeto de Monografia apresentada ao 
Curso de Ciências Contábeis, da 
Faculdades Integradas de Aracruz 
(FAACZ) como requisito parcial para 
aprovação na disciplina de Ciências 
Contábeis. Orientador: Ms. Alex Sandro 
Ferreira Bernardes.  
 
 

 

 

 

 

 

Aracruz - ES 

2017



FACULDADES INTEGRADAS DE ARACRUZ (FAACZ) 

CURSO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

Autorização: Portaria MEC nº 107 de 07 de fevereiro de 1994. 

Reconhecimento: Portaria MEC 2.298, de 30/06/2005. 

 
 

DANIELLE DE SOUZA PERONI MANEA 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA PARA O 

APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES OPERACIONAIS 

 

PROJETO DE MONOGRAFIA APRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL 
PARA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA DE PESQUISA CIENTÍFICA DO CURSO DE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

 

Aprovada em __ de ..........................de 2017 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

_______________________________________________________ 

Professor Examinador) 

 

_______________________________________________________ 

Professor Examinador 

 
Aracruz – ES 

2017



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................... 4 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO.......................................................................... 5 

1.2 OBJETIVOS........................................................................................... 6 

1.2.1 Objetivo Geral.................................................................................... 6 

1.2.2 Objetivo Específico........................................................................... 6 

1.3 JUSTIFICATIVA..................................................................................... 6 

1.4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA........................................................... 7 

1.5 ORGANIZAÇÃ DO ESTUDO................................................................. 8 

2 AUDITORIA CONTABIL........................................................................... 10 

2.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO........................................................................ 10 

2.2 DEFINIÇÃO DE AUDITORIA INTERNA................................................ 11 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE AUDITORIA INTERNA.................................. 13 

2.4 FUNÇÃO DE AUDITORIA INTERNA..................................................... 14 

2.5 CLASSIFICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA....................................... 15 

2.6 IMPORTÂNCIA DE AUDITORIA INTERNA........................................... 17 

2.7 OBJETIVOS DE AUDITORIA INTERNA................................................ 18 

3 METODOLOGIA....................................................................................... 21 

3.1 DESENHO DA PESQUISA.................................................................... 21 

3.2 INSTRUMENTOS................................................................................... 22 

3.3 COLETA DE DADOS............................................................................. 22 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS........................... 22 

4 A CONTRIBUIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA PARA A EVOLUÇÃO 

DOS CONTROLES OPERACIONAIS......................................................... 

 

23 

4.1 VANTAGENS DA AUDITORIA INTERNA NAS EMPRESAS................ 27 

4.2 CONTRIBUIÇÃO DA AUDITORIA PARA O DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E ECONÔMICO............................................................................. 

 

29 

CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................... 31 

REFERÊNCIAS ........................................................................................... 33 

 

 

 



4 
 

 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

No cenário econômico atual a necessidade de manter os recursos organizacionais 

com mais economia é fundamental de uma estratégia de sobrevivência e de 

competitividade. Além disso, a contratação e retenção de capital humano qualificado 

na área fiscal pode ajudar as organizações nesse contexto. Isso, pois, a legislação 

fiscal brasileira está em constante mutação e aperfeiçoamento. 

Mediante tais situações, aparecem os sistemas de controle interno das empresas, 

que por meio da tecnologia da informação possibilitam que controles eficientes 

possam ser inseridos nas organizações, os chamados controles de Gestão cujos os 

fundamentos são garantir que os planos traçados pelos gestores sejam efetuados de 

acordo como planejado e insinuar variações ao longo do processo administrativo, 

quando se fizer indispensável, oferecendo consequentemente, uma maior garantia 

aos profissionais dos vários ramos da Auditoria na execução do seu trabalho. 

Constantemente realizamos o controle de nossas atividades, muitas vezes, sem que 

percebamos. A singela prática de confirmar o nosso extrato bancário, averiguando 

as operações realizadas pelo banco, já é um ato de controle. 

A auditoria interna, atualmente, tem uma função essencial, pois por meio de práticas 

e processos individualizados, busca auxiliar os administradores no procedimento 

gerencial. Frequentemente, nas amplas organizações, onde as atividades são 

propensas a serem mais complicadas, se tem uma auditoria interna que é efetuada 

por um indivíduo empregado pela organização, seja esta privada, estatal ou pública. 

O desempenho deste profissional é, ao longe de transmitir um parecer sobre as 

funções financeiras, certificar as estruturas de controles internos, contábeis e 

administrativos com o fim de ampliar a eficiência operacional e financeira e 

resguardar o patrimônio (SÁ, 1998). 

A Auditoria Interna oferece exames, averiguações, sugestões e informações, 

atinentes às atividades analisadas, incluindo a promulgação do controle eficaz a 



5 
 

 
 
 

custo moderado. Ademais, a auditoria interna é uma atribuição de apoio à gestão, 

que auxilia e pode envolver os responsáveis a agir (ATTIE, 2011). 

O auditor interno é um profissional que busca dar fundamento às perspectivas da 

administração sobre os maiores problemas enfrentados pelas empresas. 

Verificando, auxiliando e esclarecendo os responsáveis comprometido, 

influenciando-as a efetuar os atos corretivos, isto é, um procedimento organizado, 

valendo-se as práticas corretas de auditoria (HAMES, 2004). 

Com isso, será tratado neste estudo, mais especificamente no quinto capitulo, o 

tema central que é a contribuição da auditoria interna para o aperfeiçoamento dos 

controles internos, mediante essas situações, aparecem os sistemas de controle 

interno das empresas, que por meio da tecnologia da informação possibilitam que 

controles eficientes possam ser inseridos nas organizações.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Define-se auditoria como um estudo minucioso das operações e demonstrações 

financeiras de uma empresa ou organização com o objetivo de certificar o 

cumprimento certo dos registos e dar verdade às demonstrações financeiras e 

outros relatórios da administração, além de relatar pontos frágeis no sistema de 

controle interno e no sistema financeiro e identificar recomendações para acertá-los 

(RODRIGUES, 2012, p.17). 

São formas de controle interno todos os registros, livros, fichas, mapas, boletins, 

papéis, formulários, pedidos, notas, faturas, documentos, guias, impressos, ordens 

internas, regulamentos e os outros demais instrumentos de organização 

administrativa que formam o sistema de prevenção, vistoria e averiguação usado 

pelos gerentes para desempenhar o controle sobre todos os episódios sucedidos na 

empresa e sobre todas as ações praticados por aqueles que desempenham funções 

direta ou indiretamente conexas com a organização, o patrimônio e o funcionamento 

da empresa (FRANCO; MARRA, 2001). 
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No entender de Attiê (1985, p.60), “um sistema de contabilidade que não esteja 

apoiado em um controle interno eficiente é, até certo ponto, inútil, uma vez que não 

é possível confiar nas informações contidas nos seus relatórios”. A falta de controle, 

carecido à má administração das operações, pode induzir muitas empresas a tomar 

decisões longe da realidade, ocasionando em perdas de vantagens competitivas, 

devido à ausência de gerenciamento de informações a respeito dos processos 

interligados as inúmeras atividades.  

Diante deste contexto, observando a importância do controle interno sobre as 

informações geradas pela contabilidade, definiu-se que o tema de pesquisa será: A 

contribuição da auditoria interna para o aperfeiçoamento dos controles 

operacionais. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O trabalho apresentado tem como objetivo geral descrever a importância da 

auditoria interna para o aperfeiçoamento dos controles operacionais, à luz do debate 

teórico. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

- Identificar e caracterizar conceitos de auditoria interna; 

- Demostrar as contribuições da auditoria para a evolução dos controles 

operacionais. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O pressuposto de partida desta justificativa nasce da importância de ser exposto à 

população do ramo empresarial a necessidade da utilização da contribuição da 
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auditoria interna nas empresas como instrumento que contribui para melhor controle 

interno das empresas.  

Na atualidade, com a globalização, as inovações e a constante competitividade dos 

mercados, faz-se necessário que as organizações tenham precisão de informações 

certas e de qualidade, que agilizem e melhorem à gestão a fim de atingir os seus 

objetivos e prosperar no futuro. Desta forma, a existência de auditoria interna nas 

organizações é de suma importância, pois colabora tanto com os investidores 

fornecendo-lhes informações certificadas, como com os administradores, visto que o 

auditor atua em todas as áreas contabilísticas e não contabilísticas (HAMES, 2004). 

Os auditores internos podem se encontrar em uma posição única para amparar as 

suas empresas a afastar antigos e futuros, desperdícios, amenizar tarefas e reduzir 

custos, além de avaliar as políticas, planos, procedimentos e normas legais em vigor 

e encontrar os extravios de sua aplicação pela organização (RODRIGUES, 2012). 

É importante trazer à tona que a auditoria interna será como uma função de apoio à 

gestão, auxiliando a organização a alcançar seus objetivos.  

Assim, fica claro e preciso justificar que, no contexto atual, evitar um erro, uma 

inconsistência ou uma ilegalidade, principalmente no ativo financeiro é algo 

incalculavelmente magnífico, haja vista, estarmos em um mundo empresarial 

estupidamente em guerra de mercado, onde cada vírgula, cada segundo é muito 

importante para sucessos futuros e traria toda a diferença necessária para que uma 

empresa se sobressaísse a outra (RODRIGUES, 2012). 

 

1.4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Com o crescimento das empresas o controle administrativo ficou ainda mais difícil. 

Com isso, tem-se uma maior necessidade de aperfeiçoamento dos controles 

internos. 

A auditoria interna é considerada uma atividade necessária para que haja 

organização e tem como finalidade auxiliar a gerência ativa, disponibilizando 
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alternativas e colaborando no trabalho de controle, assessoria e administração 

(MENDONÇA, 2017). 

Ademais de acordo com Rodrigues: 

Auditor interno é um profissional que pretende responder às expectativas da 
administração sobre os maiores riscos da empresa (exemplo: frequentes 
erros, desperdícios, etc.). Observando, aconselhando e esclarecendo os 
responsáveis envolvidos, persuadindo-os a implementar as ações 
corretivas, isto é, um processo sistemático, utilizando as técnicas de 
auditoria apropriadas. Auditor interno deve revelar as fraquezas, determinar 
as causas, avaliar as consequências e dar sugestões de melhoramento 
(RODRIGUES, 2012, p. 11). 

 
Diante deste contexto pergunta-se: qual a contribuição da auditoria interna para o 

aperfeiçoamento dos controles operacionais? 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo será dividido em quatro partes, sendo a primeira introdução, a 

segunda o referencial teórico, terceira o desenvolvimento e por último as 

considerações finais.  

Na introdução será subdividido em: contextualização, objetivos, justificativa, 

formulação do problema e organização do estudo. 

O desenvolvimento é dividido em: introdução, metodologia, dois capítulos e 

considerações finais. A introdução apresenta o tema em questão e como será o 

desenvolvimento ao longo do trabalho. Na metodologia será exposta o desenho da 

pesquisa, instrumentação, coleta de dados, análise e interpretação dos dados. 

Os dois capítulos são: 

III – Auditoria Contábil e seus aspectos gerais, conceitos, objetivos, a importância e 

suas classificações. Será exposta a auditoria interna, sua origem e evolução, 

definição, características, função, importância e objetivos. 

IV – Será apresentado o tema central da pesquisa visando esclarecer a contribuição 

da auditoria interna para a evolução dos controles operacionais, suas vantagens nas 

empresas e contribuição social e econômica.  
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Por fim, as considerações finais irão responder ao problema de pesquisa mostrando 

a contribuição que a auditoria interna possui nos controles operacionais, e as 

referências bibliográficas em livros, artigos, teses e internet.  
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2 AUDITORIA CONTABIL  

 

Este capítulo tem por objetivo desenvolver as concepções básicas da auditoria, um 

dos conteúdos de grande complexidade e responsabilidade no universo contábil se 

estabiliza nos conceitos e denominações da auditoria. 

 

2.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO 

 

O aparecimento da auditoria está amparado na precisão de certificação por parte 

dos investidores e proprietários quanto a veracidade econômico-financeiro 

espelhada no património das empresas investidas e, principalmente, em virtude do 

aparecimento de grandes empresas em vários pontos distribuídos e simultâneo ao 

desenvolvimento económico que propiciou participação acionaria na formação do 

capital de muitas empresas (MENDONÇA, 2017). 

 
Tempos atrás os instrumentos de controle e organização no meio empresarial e 

comercial era apenas a ideia e as vontades que surgiam no dia a dia dos seus 

mentores, isso tudo sem nenhuma instrução superior, nenhum estudo desenvolvido 

e nada de planejamento e organização, e com isso, facilitava muito mais a chance 

de sofrer um abalo na atividade empresarial (MENDONÇA, 2005). 

 
Os erros constantes no desenvolver das empresas sem um planejamento 

adequando fez com que as pessoas buscassem uma solução, ou algo que pudesse 

extinguir ou amenizar esses problemas (MENDONÇA, 2005). 

Fatos históricos ocorridos, como por exemplo a Revolução Industrial, colaboraram 

para a expansão dos utensílios técnicos necessários na atividade da auditoria. Ele 

trouxe consigo a necessidade da auditoria se inovar e melhorar seus serviços para 

atender a demanda que se desenvolvia freneticamente (MENDONÇA, 2005). 

 
Mediante as melhorias empresarias, e consequentemente as necessidades de 

evolução da auditoria, ela deixou de ser apenas uma mera averiguação, a grande 

detectora de problemas significativos, com a criatividade, planejamento, entre 
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outros, já trazendo com suas funções meios e alternativas para vencê-los 

(MENDONÇA, 2005). 

 
O crescimento da auditoria foi consequência da inovação da contabilidade devido ao 

desenvolvimento económico dos países, síntese do crescimento das empresas e da 

expansão das atividades produtoras, ocasionando a progressiva complexidade na 

administração dos negócios e de práticas financeiras como uma força indispensável 

para o desenvolvimento da economia de mercado. 

 

2.2 DEFINIÇÃO DE AUDITORIA INTERNA 

 

Attiê assim conceitua a auditoria interna: 

A auditoria interna, através de suas atividades de trabalho, serve à 
administração como meio de identificação de que todos os procedimentos 
internos e políticas definidas pela companhia, assim como os sistemas 
contábeis e de controle interno, estão sendo efetivamente seguidos e que 
as transações realizadas estão sendo refletidas contabilmente em 
concordância com os critérios previamente definidos (ATTIÊ, 1992, p. 29). 

 
Segundo esse doutrinador a auditoria interna tem a função de assessorar a 

administração, sendo utilizada pelas empresas para fiscalizar os procedimentos 

internos e políticos a fim de verificar se estão sendo seguidos em concordância com 

os critérios previamente definidos. 

Já Almeida defende a auditoria interna como sendo: 

Uma atividade de avaliação independente, que, atuando em parceria com 
administradores e especialistas, deverá avaliar a eficiência e a eficácia dos 
sistemas de controle de toda a entidade, agindo proativamente, zelando 
pela observância às políticas traçadas e provocando melhorias, fornecendo 
subsídios aos proprietários e administradores para a tomada de decisões, 
visando ao cumprimento da missão da entidade (ALMEIDA, 2003, p. 32). 

 
No entendimento dessa doutrinadora, a auditoria interna é como uma atividade de 

avaliação independente, que atua em parceria com os administradores, dentro de 

uma visão sistêmica. Tem como objetivo assessorar a administração, contribuindo, 

assim, para o desempenho de suas atribuições e responsabilidades, com o fim de 

cumprir a missão da entidade. 

Porém, para Barreto a auditoria interna é: 
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A tarefa designada a avaliar de forma independente, dentro de uma 
organização, as operações contábeis, financeiras e de outros tipos, no 
sentido de prestar um serviço à administração. É um controle administrativo, 
cuja função é medir e avaliar a eficácia de outros controles (BARRETO, 
2011, p. 38). 

 
De acordo com esse autor, a auditoria interna tem a finalidade de avaliar a empresa 

de forma independente, prestando um serviço à administração a fim de medir e 

avaliar a eficácia de outros controles. 

 
No Brasil, o surgimento se deu mais expressivamente no final da Segunda Guerra 

Mundial, pois foram muitas empresas estrangeiras que se instalarem no país. 

Ficando distantes da matriz, essas empresas tiveram uma dificuldade para uma 

supervisão eficiente. Portanto, a auditoria se tornou fundamental para o controle dos 

investimentos das filiais distantes (MENDONÇA, 2005). 

 
A maioria das empresas estrangeiras que vieram para o Brasil era de origem norte-

americana e trouxeram consigo seus técnicos contábeis e diversos auditores. Esses 

profissionais chamaram a atenção dos brasileiros, mudando a mentalidade de 

empresários e contabilistas do país, pois houve contato entre os auditores 

estrangeiros e as empresas nacionais. 

 
A vinda das empresas estrangeiras acarretou um alto custo para quem operasse, 

pois, os profissionais vieram prestar os seus serviços nas filiais com o mesmo 

padrão de qualidade das companhias estrangeiras. Assim, o Brasil incorporou uma 

tecnologia desconhecida no mesmo momento em que sua indústria necessitava de 

conhecimentos gerenciais (MENDONÇA, 2005). 

 
O crescimento das empresas nacionais, a necessidade de descentralizar e 

diversificar as atividades econômicas e a evolução do mercado de capitais foram 

fundamentais para a implantação da auditoria no Brasil e a criação das normas 

promulgadas pelo Banco Central do Brasil. Em 1976, a criação da Comissão de 

Valores Mobiliários e da Lei das Sociedades Anônimas finalizou o processo 

(MENDONÇA, 2005). 
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Portanto, dentre muitas, as principais influências que proporcionaram o 

desenvolvimento da auditoria no Brasil foram as filiais e subsidiárias de firmas 

estrangeiras, o financiamento de empresas brasileiras por meio de entidades 

internacionais, o crescimento das empresas brasileiras e necessidades de 

descentralização e diversificação de suas atividades econômicas, a evolução do 

mercado de capitais, a criação das normas de auditoria promulgadas pelo Banco 

Central do Brasil e a criação da Comissão de Valores Mobiliários e da Lei das 

Sociedades Anônimas. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE AUDITORIA INTERNA 

 

As características de um competente preceito de controle interno demonstram 

de que forma serão efetuadas as intervenções que acontecem no interior da 

entidade, por meio da estratégia de organização, segregação de funções e 

procedimentos relacionados às atividades operacionais.  

Neste sentido, as características de um sistema de controle interno dizem 

respeito a estratégia de organização que determina a segregação de funções e a 

divisão de responsabilidades; a averiguação de técnicas salutares na efetivação das 

atividades por parte dos setores; os programas de autorização e métodos de 

escrituração certos que permitem controlar o patrimônio da empresa; e funcionários 

qualificados para a execução dos trabalhos (ATTIÊ, 2011). 

As características de um eficiente sistema de controle interno compreendem 

plano de organização que ofereça adequada segregação de funções entre execução 

operacional e custodia dos bens patrimoniais e sua contabilização; sistema de 

autorização e procedimentos de escrituração adequados, que acomodem controle 

competente sobre o ativo, passivo, receitas, custos e despesas; observação de 

práticas salutares no implemento das obrigações e funções de cada um dos setores 

da organização; e indivíduo com adequada qualificação técnica e profissional, para 

execução de suas atribuições. 
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Para uma autoria interna ser eficiente e atuante são necessárias algumas 

características, sendo as principais a independência e pessoal qualificado (PAULA, 

1999). 

Para que os resultados sejam positivos a independência é uma característica 

imprescindível. Havendo um afastamento entre a auditoria interna e os demais 

departamentos e podendo está a relacionar-se diretamente com a alta 

administração, haverá um alto grau de independência, pois terá liberdade de 

investigação, de seleção de suas atividades e de execução. 

Sendo o principal propósito da auditoria interna fazer julgamentos profissionais, 

necessita de imparcialidade, integridade e objetividade, não podendo o auditor 

interno realizar tarefas que possa a vir examinar futuramente nem ser subordinado 

àquele cujo trabalho deve conferir. 

Outra característica é a necessidade de pessoas qualificadas para que a auditoria 

interna seja eficiente. Esse pessoal deve ter conhecimentos de contabilidade e das 

áreas de auditoria e utilizá-los de acordo com os objetivos que se propôs atingir. 

Normalmente, o conhecimento do auditor se restringe às matérias contábeis, 

econômicas, financeiras, administrativas e de controle, porém deve-se sempre 

lembrar que seus trabalhos envolvem todas as áreas a empresa.  

Assim, necessita buscar entendimento em todos os setores para que tenha um 

fundamento solido no seu produto final (MENDONÇA, 2017). 

 

2.4 FUNÇÃO DE AUDITORIA INTERNA 

 

Segundo o portal da auditoria:  

A função de Auditoria Interna é contínua, pois ao contrário da Auditoria 
Externa ela não está na organização para uma análise específica, em 
determinado tempo, com um determinado objetivo. Ela atua na organização 
para garantir e preservar a “saúde” da mesma, sendo uma peça importante 
para manter a continuidade da própria organização. Se um dos objetos da 
Auditoria Interna é o controle interno, isso implica na continuidade de suas 
funções, pois somente através de exames periódicos e sucessivos é que 
seu parecer/relatório será confiável, seguro, pois irá opinar sobre algo que 
deve conhecer em suas minúcias (PORTAL DA AUDITORIA, disponível 
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em:http://www.portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna/Funcao-da-
auditoria-interna.asp. Acessado em 27/05/17). 

 
Seguindo este preceito, e resumindo as funções dadas a auditoria de forma taxativa, 

o autor Attiê assim descreveu classificou as funções da auditoria: 

Avaliação de políticas: regulamenta todas as diretrizes, normas metas, 
regras e objetivos a serem traçados e alcançados pela empresa. 
Avaliação da organização: envolve a estrutura da empresa, grau de 
delegações, quem se encarregara de que, e controle interno para que toda 
essa estruturação saia como programado. 
Avaliação dos registros e informações: monitoramento de os registros 
contábeis, financeira e relatórios administrativos, e de gestão, que deverão 
ser adequados e apresentados com frequência a toda cúpula responsável e 
interessada. 
Testes de Auditoria: testes realizados frequentemente, para averiguação de 
exatidão, adequação, e certificação de cumprimento da metas e 
planejamento efetivados.   
Assessoramento: auxilio procedimental, visando a melhoria e a eficácia de 
todo plano empresarial traçado, para que este se cumpra com a maior 
eficiência possível (ATTIÊ, 2011, p. 162). 

 
Assim, em resumo, a auditoria interna emprega as avaliações para confirmar a 

exatidão e a fidelidade com relação às informações prestadas nos documentos. 

Utiliza-se a averiguação do cumprimento das normas inseridas pela empresa e 

principalmente se a se os demonstrativos apresentados são verídicos, para que a 

empresa mantenha sempre sua credibilidade mediante o mercado. 

 

2.5 CLASSIFICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA 

 

Devido ao grande aparato alcançado e abrangido pela auditoria interna dentro das 

empresas, tornou-se necessário uma subdivisão desta auditoria, em que fosse 

possível repartir suas atividades em pontos específicos, surgindo então as 

especializações.  

Com isso a auditoria foi classificada da seguinte forma segundo Charles Lawrence: 

Auditoria Contábil ou Financeira: Visa certificar a autenticidade das demonstrações 

financeiras da empresa, através da averiguação dos desenvolvimentos e controles 

contábeis, de acordo com princípios contábeis constantemente aceitos. Ou seja, seu 

fundamento é explorar a eficiência do controle interno, a harmonização dos registros 

e procedimentos efetuados pela empresa, e a execução dos Princípios 
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Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade 

(LAWRENCE, 1973). 

Auditoria operacional: Objetiva-se por aprimorar a qualidade dos sistemas 

operacionais, bem como diminuir custos, através da averiguação quanto à 

efetivação dos planos moldados pela direção da empresa e certificação dos 

controles e procedimentos utilizados.  

Em outras palavras, tem como tarefa mestre, analisar se as funções e 

responsabilidades estão sendo cumpridas e efetivadas de forma correta. Assim, 

essa auditoria visa de um modo geral, diminuir custos, qualificar as técnicas 

utilizadas e certificar se os funcionários estão executando as políticas adotadas pela 

empresa, sempre almejando alcançar um resultado ao final dos trabalhos de 

qualidade (LAWRENCE, 1973). 

Auditoria administrativa: Tem como objetivo, analisar de forma completa e 

minuciosa, a capacidade e eficiência administrativa da equipe dirigente em caráter 

de chefia ou responsável por funções impostas e por fazer com que outros o ajude a 

executa-las de formas correta. Desta forma, está auditoria irá observar se atividades 

estão sendo desenvolvidas em conjunto com a cúpula diretora e com outros grupos 

que devem, necessariamente, estar interligados com a administração da empresa. 

Auditoria de Sistemas: É desempenhada nos sistemas informatizados das empresas 

e tem como objetivo verificar a eficiência e a qualidade nos resultados obtidos 

sempre que necessário. Outra importante tarefa é averiguar se há segurança nas 

informações encontradas pelo sistema e se essas informações são guardadas de 

forma secreta. 

Auditoria de Gestão: possui como fundamento principal, dar autenticidade a 

eficiência dos trabalhos feitos por funcionários dos cargos mais importantes de uma 

empresa privada ou pública. O foco desta auditoria é achar partes com algum 

problema na organização, elaborando soluções para que essas partes possam ser 

algo de crescimento futuro. 
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Auditoria Fiscal: Tem como proposta principal, avaliar se os controles internos são 

eficazes e suficientes para uma boa relação entre o fisco e o contribuinte, visando 

acertar uma aplicação correta da legislação fiscal. 

Auditoria Analítica: Esta consiste na revisão minuciosa das estratégias contábeis e 

operacionais, através da descrição narrativa, ou utilizando a técnica do fluxograma. 

O plano primordial desta auditoria é averiguar a integridade do procedimento 

contábil que pode ser de duas maneiras: análise de todos os documentos ou 

registros por ele elaborados; averiguando a sustentação e projeto do próprio sistema 

contábil. 

 

2.6 IMPORTÂNCIA DE AUDITORIA INTERNA 

 

Com a evolução das empresas e a consequente modificações de suas atividades, 

apareceu a precisão de uma atividade que se pusesse reparar nos hábitos de 

trabalho, e se estes estão sendo rapidamente efetuadas. Com isto, sentiu-se a forte 

precisão de uma atividade que viesse a auxiliar a alta administração na garantia dos 

controles, para corrigir eventuais desvios ou redirecionar a ação empresarial 

(HAMES, 2004). 

A auditoria interna é de grande relevância para as organizações, desenvolvendo 

papel de vasta importância, auxiliando na eliminação de desperdícios, amenizando 

deveres, servindo de instrumento de apoio à gestão e transmitir informações aos 

administradores sobre o desempenho das atividades efetivadas (PORTAL DA 

CONTABILIDADE, 2017). 

De acordo com Maria Goreth Miranda Almeida Paula, a auditoria interna é relevante 

para a entidade pois: 

• é parte essencial do sistema global de controle interno;  
• leva ao conhecimento da alta administração o retrato fiel do desempenho  
• mostra os desvios organizacionais existentes no processo decisório e no 
planejamento;  
• é uma atividade abrangente, cobrindo todas as áreas da empresa; da 
empresa, seus problemas, pontos críticos e necessidades de providências, 
sugerindo soluções;  
• é medida pelos resultados alcançados na assessoria à alta administração 
e à estrutura organizacional, quanto ao cumprimento das políticas traçadas, 
da legislação aplicável e dos normativos internos;  
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• apresenta sugestões para a melhoria dos controles implantados ou em 
estudos de viabilização;  
• recomenda redução de custos, eliminação de desperdícios, melhoria da 
qualidade e aumento da produtividade;  
• assegura que os controles e as rotinas estejam sendo corretamente 
executados, que os dados contábeis merecem confiança e refletem a 
realidade da organização e que as diretrizes traçadas estão sendo 
observadas; 
• estimula o funcionamento regular do sistema de custos, controle interno e 
o cumprimento da legislação; 
• coordena o relacionamento com os órgãos de controle governamental; 
• Avalia, de forma independente, as atividades desenvolvidas pelos diversos 
órgãos da companhia e por empresas controladas e coligadas; 
• ajuda a administração na busca de eficiência e do melhor desempenho, 
nas funções operacionais e na gestão dos negócios da companhia (PAULA, 
1999, p. 40). 

 
No entendimento de Attiê:  

A importância que a auditoria interna tem em suas atividades de trabalho 
serve para a administração como meio de identificação de que todos os 
procedimentos internos e políticas definidas pela companhia, os sistemas 
contábeis e de controles internos estão sendo efetivamente seguidos, e 
todas as transações realizadas estão refletidas contabilmente em 
concordância com os critérios previamente definidos (ATTIÊ, 1992, p. 26). 

 
Novamente segundo a opinião de Paula, a auditoria interna confirma sua relevância: 

Como parte integrante do sistema global de controle, assistir a alta 
administração por meio de informações que permitam uma visão do que se 
passa na entidade e de recomendações, visando corrigir eventuais desvios 
ou redirecionar a ação empresarial, quando convier, com a tempestividade 
necessária (PAULA, 1999, 41). 

 
Outro elemento de mudança primordial para a auditoria interna é a desilusão entre 

os funcionários da empresa onde possui uma tarefa de auditoria interna, em que a 

sua execução e participação se posta como um ajuda no desenvolver das tarefas 

dentro da filosofia da organização, e não como problematizada como que está 

atuante somente para indicar erros, entendida como parceiros na busca de um 

desfecho comum, isto é a nova cultura de auditoria interna. 

 

2.7 OBJETIVOS DE AUDITORIA INTERNA 

 

O auditor interno deve, contudo, afligir-se com qualquer etapa das atividades da 

empresa na qual possa ser de proveito à Administração. Para adquirir o 

cumprimento deste fundamento geral de serviços à administração, há necessidades 

de desenvolver atividades tais como: 
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- 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. 
- Avaliar a qualidade alcançada na execução de tarefas determinadas para 
o cumprimento das respectivas responsabilidades. 
- Avaliar os riscos estratégicos e de negócio da organização (PORTAL DA 
AUDITORIA, 2017, p. 2). 

 
Segundo Goreth, dentre os focos mais importantes da auditoria interna pode-se 

informar os a seguir descritos: 

1º) assessorar a administração, por meio de geração de informações para 
fins da tomada de decisão nos seus diversos níveis, voltando-se para o 
exame e avaliação dos sistemas de controle, bem como da qualidade do 
desempenho das áreas, concorrendo para o integral atendimento dos 
objetivos empresariais; 
2°) certificar se foram atingidos os objetivos operacionais e dos negócios e 
se os meios utilizados, foram adequados e eficientes, em relação aos 
custos envolvidos, prazos estabelecidos e benefícios obtidos; 
3°) salvaguardar os ativos de possíveis prejuízos, decorrentes de fraudes ou 
erros involuntários e assegura a exatidão dos ativos e passivos; 
4°) assegurar, constantemente, a validade e integridade dos dados 
contábeis que deverão ser utilizados pela gerência para tomada de 
decisões, observando às políticas, planos, procedimentos, leis; 
5°) promover a eficiência operacional da empresa dentro de normas e 
rotinas pré-estabelecidas; 
6°) desenvolver controles que possibilitem informar à direção os riscos que 
podem influir no resultado da empresa; 
7°) evidenciar oportunidades a serem exploradas (PAULA, 1999, p.47). 

 
Para Attiê, pode-se falar que a auditoria interna tem por objetivo: 

Examinar a integridade e fidelidade das informações financeiras e 
operacionais e os meios utilizados para aferir, localizar, classificar e 
comunicares informações; examinar os sistemas estabelecidos, para 
certificar a observância às políticas, planos, leis e regulamentos que 
tenham, ou possam ter impacto sobre operações e relatórios, e determinar 
se a organização está em conformidade com as diretrizes; examinar os 
meios usados para a proteção dos ativos e, se necessário, comprovar sua 
existência real; verificar se os recursos são empregados de maneira 
eficiente e econômica; examinar operações e programas e verificar se os 
resultados são compatíveis com os planos e se essas operações e esses 
programas são executados de acordo com o que foi planejado; e comunicar 
o resultado do trabalho de auditoria e certificar que foram tomadas as 
providências necessárias a respeito de suas descobertas (ATTIÊ, 2011, p. 
27). 

 
O objetivo fundamental da auditoria interna fundamenta-se em prestar contribuição a 

todos os membros da administração, na intenção de levar a uma realização eficaz 

de suas responsabilidades, proporcionando-lhes avaliações, exames, 
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recomendações e comentários adequados às tarefas analisadas, participando do 

desempenho/resultado da entidade, elucidando oportunidades internas e externas, 

buscando soluções para os problemas apontados e agregando valor ao produto. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

A palavra método vem do grego “méthodos”, que significa caminho para chegar a 

um fim. Todas as áreas da ciência possuem seu próprio método, entretanto há um 

ponto semelhante entre eles, que é chamado de Metodologia Cientifica, que pode 

ser compreendido como uma estrutura geral que pode ser aplicada a qualquer 

procedimento científico. Assim, a metodologia estipula como será elaborada a 

pesquisa. 

Segundo Galliano pode-se conceituar método como “conjunto de etapas, 

ordenadamente dispostas, a serem vencidas na investigação da verdade, no estudo 

de uma ciência ou para alcançar determinado fim” (GALLIANO, 1979, p.6). 

Ainda de acordo com Lakatos & Marconi é o “conjunto de atividades sistemáticas e 

racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - 

conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando 

erros e auxiliando as decisões do cientista” (LAKATOS & MARCONI, 1991). 

Desta forma, Metodologia científica é o estudo dos métodos ou dos instrumentos 

precisos para a confecção de um trabalho científico. É a junção de técnicas e 

sistemas agregados para a pesquisa e a formulação de uma produção científica 

(RICHARDSON, 1985). 

 

3.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa será explicativa, neste tipo de pesquisa além de registrar, analisar e 

interpretar os fatos estudados, também busca identificar suas causas, esse tipo de 

pesquisa tem como finalidade mostrar a realidade, procurando a razão o porquê das 

coisas. 
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3.2 INSTRUMENTO 

 

Esta pesquisa será realizada através de exemplos que estimulem a compreensão da 

auditoria interna para o aperfeiçoamento dos controles operacionais como grande 

influente de positivos resultados empresariais. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Na coleta dos dados da revisão bibliográfica foram utilizados livros, enciclopédias, 

artigos científicos e textos da internet. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

Os dados bibliográficos e documentais serão organizados e analisados por meio de 

séries históricas, à luz do debate teórico e outros.  
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4 A CONTRIBUIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA PARA A EVOLUÇÃO DOS 

CONTROLES OPERACIONAIS 

 

 

Este capítulo tem por objetivo mostrar a contribuição obtida através da auditoria 

interna para que haja a evolução dos controles operacionais. Tem por finalidade 

analisar a integridade, adequação e eficiência da auditoria interna e das informações 

operacionais da entidade. 

Conforme Jund (2004 p. 82) sua força, “é a comparação entre os resultados obtidos 

e resultados planejados”. Para que uma empresa consiga efeitos ativos, será 

imprescindível que cumprimento das atividades sejam de forma eficiente a contribuir 

para o desenvolvimento dos controles operacionais. 

A contabilidade segundo Franco: 

“Destinada a estudar e controlar o patrimônio das entidades, do ponto de 
vista econômico e financeiro, observando seus aspectos quantitativos e 
qualitativos e as variações por ele sofridas, com o objetivo de fornecer 
informações sobre o estado patrimonial e suas variações em determinado 
período” (FRANCO, 1992, p.19). 

 
Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade estabelece que:  

A auditoria interna compreende os exames, análises, avaliações, 
levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a 
avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade 
dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos 
integrados ao ambiente (T 12 - NBC do CFC, 2008, p. 398). 

 
Desta forma, a auditoria é um controle administrativo, que tem como papel medir e 

avaliar a eficácia dos trabalhos alcançados nas empresas com a preocupação de 

resguardar e proteger os ativos e indicar aos gestores conhecimentos sobre a 

literalidade e eficiência dos fatos acontecidos (FRANCO, 1992). 

Os auditores não precisam exagerar nas análises, necessitando somente prevalecer 

a concisão e objetividade. É imprescindível passar confiança e indispensável não 

tolerar concessões quanto à qualidade. 

São analisados como principais pré-requisitos e informações dos profissionais do 

auditor interno a observância às normas de conduta; relações humanas; 
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conhecimento das normas relativas ao âmbito do trabalho; a fidedignidade e 

integridade da formação; a observância de políticas, planos, procedimentos, leis e 

regulamentos; a proteção do ativo; o uso econômico e eficiente dos recursos. 

Dessa forma, entende-se que os requisitos fundamentais e entendimento do ouvinte 

interno podem ser abreviados na prática as regras de conduta, possuir uma 

convivência agradável com os indivíduos, se mostrando devidamente escrita e 

verbalmente, ter ciência das regras, ficando digno na sua concepção e na 

obediência de políticas, ideias e métodos relacionados ao seu trabalho. 

Attie (2011) salienta como fundamentais circunstâncias que precisam ser analisadas 

pelos ouvidores: se estiveram determinadas regras operacionais apropriadas para 

se analisar a economia e a eficácia; se as regras operacionais determinadas são 

assimiladas e usadas; se as falhas quanto às regras operacionais são detectadas e 

avaliadas, em suas custas e consequências, para apenas ficarem notificadas em 

seguida; se as necessitadas providências disciplinadoras foram tomadas.  

Nota-se, além disso, se há trabalho ineficaz, métodos que não se explicam pela 

despesa que cobre e exagero ou carência de pessoal (JUND, 2004). Dessa forma, a 

auditoria necessita averiguar se há o uso econômico e competente dos recursos 

com a assistência dos ativos, da mesma maneira se há presença de ativo ocioso ou 

sem amparo.  

Os conhecimentos contábeis, de acordo com Cintra (2017), são atribuídos à 

administração e organização. Tais conhecimentos podem ser fundamentais como 

elemento de incentivo, como elemento de comunicabilidade, notificando a 

organização sobre as ideias e políticas do gerenciamento e como elemento de 

averiguação.  

O conhecimento contábil ainda se sobressai como um fundamental meio de 

direcionar medidas futuras, que, numa situação de dúvida, é de grande importância. 

Ocorre, ainda, o assunto de determinar a quem se designarão os conhecimentos 

contábeis. Diante disso, podem estas ser usadas por gerenciadores e executivos de 

empresa estabelecida ou governamentais (CITRA, 2017). 
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Com o objetivo de realização e coordenação de conhecimentos que sejam utilizadas 

como sustentação para tomar as decisões, além da verificação das alternativas de 

aplicações, tributações, padrões de gestão etc., os elementos contábeis estão tendo, 

no decorrer dos tempos, respeitável espaço no projeto das empresas (SILVA, 2017). 

À medida que os padrões vão se aperfeiçoando e progredindo, mais difíceis também 

se ficam as decisões referentes a cada intervenção, por isso a importância de que a 

contabilidade se conserve ordenada e modernizada aos métodos e políticas 

englobada no planejado projeto empresarial (SILVA, 2017). 

O apontamento dos conhecimentos contábeis encontra suporte nos 

acompanhamentos e fiscalização habitual das intervenções. A começar desse 

princípio, a obrigação de se perceber na manifestação contábil o sentido apropriado 

e literal de todo termo usado na sua elaboração. 

Desse modo, vale reconhecer a diferenciação entre os termos dados e 

conhecimentos. Os autores esclarecem que dados são mais associados a 

estatísticas e resultados voltados a detalhamento de produtos ou acontecimentos 

que, sozinhos, não geram qualquer conclusão profunda ou atitude no leitor.   

Agora, conhecimentos consistem em um convívio que pode ou não causar reação. 

Como visto, o conhecimento é o sustento de diversas fases dos métodos de 

trabalho. Estando diferente de dados é o sustento para tomar as decisões. 

Há determinado tempo, este conhecimento transformou-se matéria-prima e objeto 

finalizado da prática de procedimentos. Consta, ainda, que o conhecimento 

devidamente organizado colabora com o propósito de que a empresa se torne mais 

diligente em seus métodos decisórios (RODRIGUES, 2017). 

Quanto à administração interna, hoje, monitorar e diminuir gastos, desenvolver de 

modo correto os valores de venda dos trabalhos e planejar a elaboração operacional 

são aspectos fundamentais para o êxito de uma organização. 
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Desse modo, os processos referentes às administrações internas se voltam à 

melhoria de hábitos e os distintos modos de exames da auditoria auxiliarão para que 

sejam abraçados padrões fundamentais ao êxito de uma organização.  

Almeida (2003) esclarece que quanto aos métodos de exame de balanço e contas, 

na auditoria interna, a princípio, é preciso ponderar que os indicadores apontados 

como modelo são usados para demonstrar o comportamento de empresa 

estabelecida com o de suas adversárias ou com empresas de práticas parecidas. 

Sendo assim através dos “indicadores-modelos” consegue se formar uma 

comparação 

Para a auditoria interna, a contagem de indicadores precisa atender princípios e 

orientações básicas e essenciais, de forma a assegurar uma melhor comparação, do 

mesmo modo que uma linguagem universal para compreensão dos dados.  

De acordo com os importantes teóricos do tema trazidos por Almeida (2003) as 

etapas para resolução desses indicadores passam pelas três fases expostas em 

seguida: seleção; posicionamento do setor da empresa e; enquadramento do porte 

da empresa.  

Na circunstância de organizações atuais, o método de administrações internas 

passou a efetuar função principal, fiscalizando dados e admitindo o acolhimento 

mais rápido de providências disciplinantes e/ou preservativas em projetos e 

planejamentos de progresso e evolução da empresa.  

As administrações internas são encarregadas pela análise do ajustamento dos 

controles, pelo comparecimento de propostas e orientações para o seu 

aperfeiçoamento, do mesmo modo que por apontar à gerência o acontecimento de 

falhas, anomalias e ilegitimidades que venham a perceber em consequência de suas 

análises. 

O procedimento de administrações internas se estabelece pela soma total das 

políticas e métodos estabelecidos pela Administração Financeira, para garantir que 

as ameaças próprias às suas práticas sejam admitidas e administradas de modo 

correto. 
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Segundo Attiê (2011, p.204), como norma geral, a administração interna possui 

quatro finalidades básicas: resguardar a preocupação da empresa; exatidão e 

confiança dos informes e relatórios contábeis, financiais e funcionais; a motivação a 

competência operacional e; aderência políticas presentes.  

Um método gerencial de administração é usado com a finalidade de regular as 

diversas práticas abrangidas na produção das empresas. Ele acredita que as 

serventias da controladoria necessitariam ser mais determinadas, uma vez que 

programas concretizados em um pequeno tempo simplificam um domínio total do 

hábito e de todas as diferentes operações, por meio de vistorias constantes. 

As empresas que operam com administração interna, seguramente, competirão em 

cenários de negócios de amplas concorrências, obtendo benefícios em suas 

negociações (ATTIÊ, 2011).     

 

4.1 VANTAGENS DA AUDITORIA NAS EMPRESAS  

 

No que se refere aos benefícios e os danos da auditoria interna na empresa, Franco 

(2001) enunciam que aos benefícios da auditoria interna é a existência dentro da 

organização, de um departamento que cumpre o definitivo controle prévio, 

concomitante e em consequência de todos os atos da administração. 

Já com referência aos danos da mesma, relatam: o dano da auditoria interna é o 

perigo de que os funcionários do departamento de auditoria fiquem envolvidos pela 

rotina do trabalho e só examinem o que lhe é dado para exame (FRANCO, 2001). 

Além do mais, os vínculos de amizade e o coleguismo que podem acontecer entre 

funcionários desse departamento e dos outros setores da empresa poderão gerar 

um abaixamento na severidade dos controles e na fiscalização dos serviços. Essa 

circunstância poderá criar desvirtuamento da função e colaborar para a perda de 

força moral que os auditores internos tem que ter em relação a todos os outros 

elementos que operam na empresa, até mesmo aos administradores.  
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Já que os auditores internos têm uma estabilidade maior dentro da empresa, isso 

autoriza que eles arranjem um planejamento maior do seu trabalho, acompanhe 

todos os processos e faça verificações periódicas de todos os fatos e atos que 

ocorreram na empresa.  

Já que nem tudo é benefício, a auditoria interna também tem suas desvantagens, 

dentre elas a influência das amizades criadas pelo convívio diário do auditor na 

organização, leve ao desvirtuamento de sua função e acabe por afetar o progresso 

do seu trabalho (ATTIÊ, 2011).   

Além de ser um controle administrativo, na qual a função é analisar a eficiência e 

eficácia de outros controles, a auditoria é de muita relevância para as organizações 

quando se trata de eliminação de desperdícios, identificação de ameaças e 

oportunidades, definição de objetivos e análise aos resultados obtidos. 

Os auditores, muitas das vezes na produção do seu trabalho se esbarram com erros 

e fraudes que, independentemente de serem idênticos tem ações diferentes. 

Compete ao auditor fazer o seu trabalho com planejamento, de um jeito que, ao se 

esbarrar com possíveis erros e fraudes, repasse logo após a administração para que 

se possa tomar as medidas cabíveis (RODRIGUES, 2017). 

Com a globalização e a necessidade progressista de otimização de resultados, as 

empresas estão procurando cada vez mais a identificação de oportunidades e 

estratégias para diminuir os riscos aos seus negócios, eficácia em suas operações e 

um nível adequado de controle e retorno aos seus investimentos.   

Em um conjunto de mudança e de progressista competitividade a auditoria vem 

sendo vista pelos empresários não mais como uma obrigatoriedade ou custo, mais 

sim como uma aliada para tomar decisões e um diferencial num mercado de 

concorrência cada vez maior. Para isto a auditoria vem colaborando de forma 

importante para o progresso das empresas (CREPALDI, 2011). 
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4.2 CONTRIBUIÇÃO DA AUDITORIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

ECONÔMICO  

  

A auditoria tem um papel essencial quando diz respeito à confirmação dos dados 

contidos nos documentos contábeis, e tendo como resultado, dar ao elemento de 

auditoria mais clareza com relação às formas utilizadas para a seleção dos 

conhecimentos contábeis nas demonstrações. A auditoria independente da mesma 

forma terá que mostrar se as demonstrações contábeis foram criadas de acordo com 

os hábitos contábeis em vigência no Brasil (MENDONÇA, 2017). 

É notório que os elementos inseridos na sociedade, têm responsabilidade de 

contribuir para o progresso econômico e social no país, resumindo, possibilitam 

grandes aplicações e fornecimento de empregos, elaboração de projetos sociais, 

entre outros.  

A auditoria concede aos diversos usuários das informações contábeis, como por 

exemplo, acionistas, colaboradores, investidores, ao governo, aos órgãos 

reguladores e consumidores, se as exibições financeiras declaram o real estado 

patrimonial da entidade auditada.  

É visível o interesse do papel da auditoria na situação econômico social, por meio da 

utilidade para evitar fraudes contábeis e anunciar o risco de seguimento da 

organização (MENDONÇA, 2017). 

Lamentavelmente é evidente a colaboração da auditoria na sociedade, quando 

consegue provar os efeitos desfavoráveis gerados por uma grande firma de auditoria 

que não realizou a sua função certa. 

A auditoria, que desempenha corretamente suas obrigações, deseja à clareza da 

condição financeira da instituição, e se não tiver um desfalque considerável, 

cooperara para assegurar aos usuários que os dados demonstrados estão validados 

e regularizados. 
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Um dos benefícios da auditoria é possibilitar às contas que foram avaliadas num 

maior grau de competência, bem como, é provável comunicar aos investidores e 

acionistas a garantia, caso a auditoria não verificar anormalidade na entidade. 

Um outro benefício da auditoria é a probabilidade de verificação de procedimentos e 

métodos pela supervisão da entidade auditada, se encontrar discordâncias entre os 

resultados do auditor e da entidade auditada, isso se for muito significativo (CINTRA, 

2017). 

É incontestável a importância da auditoria para a sociedade brasileira, e nos tempos 

de hoje, o país está no período de conscientização de tal acontecimento e por esse 

motivo desenvolve um relevante papel explicativo para todos os usuários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estudos específicos indicam para o desempenho e a relevância da auditoria interna 

como instrumento de trabalho, para a colaboração da elite da administração, de 

maneira inovadora, no meio das empresas privadas. 

Buscou-se, com o presente estudo, destacar a essencialidade da auditoria interna 

nas empresas como instrumento de redução das inconsistências e ilegalidades no 

ativo financeiro.  

A pesquisa bibliográfica foi primordial para se conseguir atingir o objetivo geral 

descrito acima. 

Apesar de tratar-se de assunto difícil e longo, visou-se apresentar os fatos 

relevantes relacionados à auditoria interna, desde seus conceitos, importância, 

classificações, até suas origens e evoluções, características e forma de pratica-la 

proporcionando ao leitor, inúmeras informações pertinentes. 

Portanto, para lutar contra os desafios, e obter a mais eficaz decisão, as empresas 

devem deixar um sistema de controle que interligue um processo de planejamento, 

de modo a garantir à gestão a segurança da organização. A fonte para a solução 

destes obstáculos pode estar na elaboração de auditorias internas. Esta atividade 

deve estar em modificação contínua, acompanhando a evolução da organização e 

focando o interesse da gestão. 

Assim, o grande foco desta pesquisa foi destacar a relevância da auditoria interna da 

elite administrativa, bem como apresentando a importância da mesma nas empresas 

como instrumento de redução das inconsistências e ilegalidades no ativo financeiro. 

O estudo possibilitou averiguar, que, a função do auditor e da auditoria interna, não 

se limita apenas como ferramenta tradicional capaz de identificar erros, falhas e até 

fraudes organizacionais à alta administração, mas primordialmente para indicar 

sugestões e soluções preventivas e educativas, antecipando fatos visando à 

eficiência e eficácia dos controles internos da empresa, auxiliando para o 
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desenvolvimento da organização empresarial, buscando a missão da entidade como 

um todo. 

Enfim, conclui-se que, no mundo atual, onde a evolução da economia se faz 

constante, os procedimentos em geral, não são o bastante para a sobrevivência 

organizacional. O que se necessita atualmente é a adoção de um acompanhamento 

contínuo de uma auditoria interna moderna e habilidosa voltada para todos os 

aspectos da gestão administrativa. 
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