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O PAPEL DA AUDITORIA INTERNA NAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS 
 

Larise Gomiero Fornari 

 

RESUMO - A auditoria interna é uma atividade de exame independente dentro da empresa, que 
serve para revisar os procedimentos, como um serviço prestado à administração. Constitui um 
controle gerencial que funciona por meio do estudo e avaliação da eficiência de outros controles. 
Apresenta um conjunto de métodos técnicos que tem o objetivo de analisar o nível de segurança dos 
controles internos da empresa e detectar se estão adequados para o processo de uma organização 
empresarial. De maneira geral, a auditoria interna é um mecanismo que gera credibilidade dentro da 
empresa, gerando competitividade perante a outras empresas, garantindo a eficiência de seus 
processos e transparência de suas ações, evitando assim possíveis erros e fraudes. Este processo é 
sempre realizado por auditores idôneos, que avaliam com veracidade as informações, no qual 
passam dados confiáveis da situação patrimonial e financeira da empresa. Portanto, hoje em dia, 
devido à economia moderna e o alto grau de competitividade, a empresa que estiver mais preparada 
e organizada terá uma ótima estrutura para sustentar a concorrência, gerando excelentes resultados. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Auditoria interna. Controles internos. Empresa. 
 
 
 
ABSTRACT - Internal auditing is an independent review activity within the company, which serves to 
review procedures, such as a service provided to management. It is a managerial control that works 
through the study and evaluation of the efficiency of other controls. It presents a set of technical 
methods that aims to analyze the level of security of the company's internal controls and to detect if 
they are suitable for the process of a business organization. In general, internal auditing is a 
mechanism that generates credibility within the company, generating competitiveness vis-à-vis other 
companies, guaranteeing the efficiency of its processes and transparency of its actions, thus avoiding 
possible errors and frauds. This process is always carried out by qualified auditors, who veraciously 
evaluate the information, in which they pass reliable data of the company's financial and assets 
situation. Therefore, today, due to the modern economy and the high degree of competitiveness, the 
company that is more prepared and organized will have a great structure to sustain the competition, 
generating excellent results. 
 
KEYWORDS: Internal audit. Internal controls. Company.
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1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações empresariais estão procurando cada vez mais serviços de 

implantação de controles internos que serão aplicados em áreas administrativas, 

financeiras e operacionais. Desta forma, diminuem seus custos de gestão, produção 

e operação, investem em desenvolvimento tecnológico e aprimoram seus controles, 

fazendo com que seus produtos sejam mais competitivos dentro do mercado. 

 Nas grandes organizações empresariais, em virtude do crescimento de 

mercado, é necessário fazer critérios internos, ou seja, auditoria interna. Este 

processo traz uma visão dos negócios da empresa, demonstrando como as 

atividades estão sendo conduzidas através do trabalho da equipe e como está 

sendo realizado o gerenciamento de todos os documentos, trazendo assim uma 

visão positiva e consistente da empresa. 

 De acordo com Hames (2004, p. 11), a auditoria interna tem um papel 

fundamental, pois, auxilia os administradores no processo gerencial através de 

técnicas e procedimentos específicos. O auditor fiscal além de apresentar 

demonstrações financeiras, verifica as estruturas de controles internos, contábeis e 

administrativos, fazendo com que haja um aumento na eficiência operacional e 

financeira e também preserve o patrimônio da empresa.  

 

No Brasil, a auditoria interna vem sendo adotada pelas empresas há anos, 
entretanto o seu reconhecimento deu-se apenas nos últimos anos, durante 
os quais atravessa um processo de transformação e especialização, 
deixando de adotar uma postura fiscalizadora e punitiva e passando a uma 
postura técnica e de assistência à empresa (FRANCO; REIS, 2004). 

 

 

 Segundo o CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE de 2012:  

 

A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com 
enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade 
agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o 
aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por 
meio da recomendação de soluções para as não-conformidades apontadas 
nos relatórios. 
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Assim, para que seja executado um trabalho sem interferências e com a 

colaboração dos setores da empresa para as avaliações, os auditores internos 

precisam do apoio da administração e de seus executivos (HAMES, 2004, p. 11). 

Com isso, o presente estudo versa sobre o papel do auditor dentro de uma 

organização empresarial, no qual ele auxilia os integrantes da administração a 

exercerem suas responsabilidades, apresentando análises, informações, 

assistências e avaliações relacionadas às atividades da organização dentro das 

diretrizes internas. 

O principal objetivo é mostrar a importância da auditoria interna dentro das 

organizações, com foco na fiscalização e preparação, minimizando os erros e 

melhorando os resultados. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas, 

consultas em sites da Internet, monografias, livros, leitura, resumo e referências a 

respeito do assunto escolhido. 

 

2.1 Conceito de Auditoria  

 

 A auditoria é um processo de investigação de todos os registros de operações 

de uma empresa, que tem por finalidade certificar o que está correto ou detectar, 

proteger e prevenir os erros que necessitam de correções referentes ao patrimônio 

da empresa. Este processo é realizado por profissionais qualificados. 

 De acordo com Franco; Marra (2001): 

 

“A auditoria compreende o exame de documentos, livros e registros, 
inspeções e obtenção de informações e confirmações, internas e 
externas, relacionadas com o controle do patrimônio, objetivando 
mensurar a exatidão desses registros, e das demonstrações 
contábeis deles decorrentes. Os exames são efetuados de acordo 
com as normas de auditoria usualmente aceitas e incluem os 
procedimentos que os auditores julgarem necessários, em cada 
circunstância, para obter elementos de convicção, com o objetivo de 
comprovar se os registros contábeis foram executados de acordo 
com os princípios fundamentais e normas de contabilidade e se as 
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demonstrações contábeis deles decorrentes refletem 
adequadamente a situação econômico-financeira do patrimônio, os 
resultados do período administrativo examinado e outras situações 
nelas demonstradas” 

 

 Para Attie (1998, p. 25): “A auditoria é uma especialização contábil voltada a 

testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de 

expressar uma opinião sobre determinado dado” 

 Portanto, a auditoria é responsável em apurar as informações de uma 

organização, apresentando a sua real condição econômica e financeira. 

 

2.2 Classificação de auditoria 

 

 A auditoria pode se classificar de duas maneiras: auditoria externa e auditoria 

interna. 

 

2.2.1 Auditoria externa 

 

 A auditoria externa pode ser chamada também de auditoria independente. O 

objetivo desta auditoria é apresentar a veracidade dos dados da empresa. Ela não é 

realizada para identificar os erros, fraudes ou envolver-se com a administração da 

organização empresarial. 

De acordo com Almeida (1996, p. 32), a auditoria externa é definida como: 

 

O auditor externo deve examinar as demonstrações contábeis de acordo 
com as normas de Auditoria geralmente aceitas; portanto, não é seu 
objetivo principal detectar irregularidades (roubos, erros propositais, etc.); 
conquanto essas possam vir a seu conhecimento durante a execução do 
serviço de Auditoria. (...) cumpre ressaltar que durante a execução do 
serviço de Auditoria o auditor externo tem acesso a muitas informações 
confidências da empresa (salários, sistema de apuração de custos, sistema 
de produção, política de vendas, etc.) Como qualquer outro profissional, o 
auditor externo deve manter sigilo dessas informações, mesmo dentro da 
própria empresa. Como medida de sigilo profissional, o auditor externo não 
deve permitir que terceiros tenham acesso a seus papéis de trabalho sobre 
a empresa. 
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2.2.2 Auditoria interna 

 

A auditoria interna apresenta um conjunto de métodos técnicos, com a 

finalidade de analisar o nível de segurança dos controles internos da empresa e 

detectar se estão adequados.  

Segundo Crepaldi (2013, p. 65),  

 

A auditoria interna é uma atividade de avaliação independente dentro da 
empresa, que se destina a revisar as operações, como um serviço prestado 
à administração. Constitui um controle gerencial que funciona por meio da 
análise e avaliação da eficiência de outros controles. É executada por um 
profissional ligado à empresa, ou por uma seção própria para tal fim, 
sempre em linha de dependência da direção empresarial. 

 

 

2.2.2.1 Objetivo da auditoria interna 

 

 O objetivo da auditoria interna é ajudar a organização empresarial a aprimorar 

seus controles internos, reduzindo qualquer tipo de falha ou negligência existente 

dentro da empresa. 

Segundo o CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE: 

 

 

A auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem 
por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles 
internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da 
Entidade. 

 

 

2.2.2.2  Processo de auditoria interna 

 

Para se ter uma melhor eficiência e eficácia do processo de gerenciamento 

contábil de uma organização empresarial, a auditoria interna é fragmentada em 

cinco passos, conforme a Figura 1 abaixo. 
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Figura 1 - Etapas da auditoria interna 
 

 

        FONTE: MOREIRA; BARAN 

 

 O planejamento e o levantamento do processo são os passos principais para 

o auditor interno realizar um excelente resultado. É nesta fase, que a equipe de 

auditoria deve anotar o seu plano e planejar seu programa de trabalho por escrito, 

analisando assim os perigos. Os objetivos desta etapa são apresentar os problemas 

da empresa, determinar os estudos necessários para a aplicação dos trabalhos, 

assegurar os levantamentos do processo executados pela equipe e separar os 

trabalhos igualmente, evitando assim excesso de trabalho. 

O programa de trabalho, define a forma mais acessível e ágil para alcançar o 

objetivo da auditoria interna.  

A execução é a atividade realizada pessoalmente pelos auditores no local 

onde o trabalho é realizado, ou seja, é a fase onde se aplica a auditoria. 

O relatório é um documento que apresenta a conclusão do trabalho de 

auditoria que mostra a identificação dos erros, fraudes ou irregularidades da 

empresa. 

O monitoramento das recomendações definidas no relatório é o 

acompanhamento dos procedimentos com relação as diretrizes propostas, 

verificando assim, se os processos estão sendo realizados de forma apropriada. 

 

 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2018/02/figura1.png
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2.2.3 Auditor externo X auditor interno 

 

A auditoria externa é realizada por auditores ou um profissional independente, 

e a auditoria interna por uma equipe da própria organização empresarial. 

 O Quadro 1 abaixo, mostra as principais diferenças entre os dois tipos de 

auditores. 

 
Quadro 1 - Diferenças entre auditor interno e auditor externo 

 
  FONTE: ALMEIDA (2012). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Diante do que foi apresentado na preparação deste trabalho, as organizações 

empresariais estão dando cada vez mais importância a auditoria interna, pois, é um 

recurso fundamental para a contribuição da administração, ajudando assim, com 
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informações precisas e serviços de implantação de controles internos aplicados para 

as áreas administrativa, financeira e operacional. 

 Assim, a auditoria interna é muito importante para o funcionamento do 

sistema econômico da empresa influenciando nas decisões comportamentais, 

aumentando os resultados e contribuindo para prevenir os erros e fraudes realizados 

pelos controles internos. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho demonstrou a importância da auditoria interna no processo de 

uma organização empresarial.  

 De maneira geral, a auditoria interna é um mecanismo que gera credibilidade 

dentro da empresa, gerando competitividade perante a outras empresas, garantindo 

a eficiência de seus processos e transparência de suas ações, evitando assim 

possíveis erros e fraudes. Este processo é sempre realizado por auditores idôneos, 

que avaliam com veracidade as informações, no qual passam dados confiáveis da 

situação patrimonial e financeira da empresa. Portanto, pode-se concluir que hoje 

em dia, devido à economia moderna e o alto grau de competitividade, a empresa 

que estiver mais preparada e organizada terá uma ótima estrutura para sustentar a 

concorrência, gerando excelentes resultados. 
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